การศึกษาและรวบรวมรูปแบบลวดลายขูดโบราณ ของเครื่ องเขินบ้ านนันทาราม
เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้ นฟูผลิตภัณฑ์ เครื่ องเขินจังหวัดเชียงใหม่
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ชื่ อเรื่ อง

(ภาษาไทย)

“การศึกษาและรวบรวมรู ปแบบลวดลายขูดโบราณ ของเครื่ องเขิน
บ้านนันทาราม เพื่อการอนุ รักษ์และฟื้ นฟูผลิตภัณฑ์เครื่ องเขินจังหวัด
เชียงใหม่”
(ภาษาอังกฤษ) “Studying and Compiling of Ancient Tracery of Ban Nantharam’s
Lacquer Ware for Conservation and Restoration of Lacquer Ware
Products in Chiang Mai.”
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บทคัดย่อ
เครื่ องเขินเป็ นงานศิ ลปกรรมอี กอย่างหนึ่ งของล้านนาและเป็ นสิ่ งของเครื่ องใช้ ที่ เกี่ ยวข้องอยู่ใน
ชี วิตประจาวันของชาวล้านนาในอดี ตเป็ นอย่างมาก จนอาจจะกล่ าวได้ว่าเครื่ องเขิ นนั้นเป็ นผลิ ตผลทาง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวติ และแสดงถึงคุณลักษณะของชาวล้านนาได้เป็ นอย่างดี
ผลการศึกษาและรวบรวมรู ปแบบลวดลายขูดโบราณ ของเครื่ องเขิน บ้านนันทาราม เพื่อการอนุรักษ์
และฟื้ นฟูผลิตภัณฑ์เครื่ องเขินจังหวัด เชี ยงใหม่ พบว่าเครื่ องเขินเชี ยงใหม่หรื อเครื่ องเขินนันทาราม เป็ นงาน
หัตถกรรมที่มีโครงสร้างเป็ นไม้ไผ่สานจนได้รูปทรงตามความต้องการ จากนั้นทารักสมุกแล้วขัดก็จะได้รูป
ภาชนะที่ ค่อนข้างเรี ยบเกลี้ ยงบาง การตกแต่งของเครื่ องเขินชนิ ดนี้ มีลกั ษณะเด่ นที่ นิยมการขูดขีดลวดลาย
ประดับ หรื อภาษาพื้นถิ่นว่า “ฮายลาย ฮายดอก” โดยต้องใช้เหล็กปลายแหลมขูดลงไปบนผิวของภาชนะที่ทา
ด้วยยางรัก
ปั จจุบนั การผลิ ตเครื่ องเขินแบบนันทารามโดยใช้เทคนิ คและวัสดุด้ งั เดิมเหลือเพียงแห่ งเดียว และดู
เหมือนว่าจะสิ้ นสุ ดลง เนื่องด้วยเหตุปัจจัยหลายๆด้าน ทั้งเรื่ องของวัตถุดิบคือยางรักที่หาได้ยาก ชาดหรื อหาง
ที่มีราคาแพง ซึ่ งถื อเป็ นราคาต้นทุนการผลิ ตที่แพง จนชาวบ้านไม่สามารถหาวัตถุดิบเหล่านี้ มาสร้ างสรรค์
ผลิตงานได้ รวมไปถึงรู ปแบบลวดลายเดิมๆ และบุคลากร(ช่าง)ท้องถิ่นที่ขาดช่วงในการสื บทอดองค์ความรู ้
เดิม นอกจากนี้จะเหลือเพียงแต่การผลิตเพื่อการตลาดการท่องเที่ยว เป็ นของที่ระลึกราคาถูก ที่ขาดคุณค่าและ
คุณภาพ การฮายดอกทากันอย่างลวกๆ โดยใช้สีฝนุ่ สี น้ ามันและสี สะท้อนแสงแทนชาด ไม่มีการเคลือบยาง
รัก ลวดลายสี สันจึงมักจะหลุดหายไปอย่างรวดเร็ ว และดูเหมือนว่าเครื่ องเขินเมืองเชี ยงใหม่ ถ้ายังไม่มีการ
ชี้ ให้เห็ นคุ ณค่าและความสาคัญของมรดกทางวัฒนธรรมด้านนี้ จากสภาพปั ญหาดังกล่าว จึงทาการสารวจ
ข้อมูลและฐานข้อมูลเชิงลึกของรู ปแบบศิลปกรรม ศึกษากรรมวิธี เทคนิค กระบวนการในการทาเครื่ องเขิน
ก

แบบโบราณ(ฮายลาย) ของจังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่าการทางานหัตถกรรมเครื่ องเขินมี ข้ นั ตอนการผลิตที่ตอ้ ง
ใช้ความรู ้ ความสามารถและมีความชานาญมาก รวมทั้งยังต้องใช้เวลาหลายอาทิตย์กว่าจะผ่านกระบวนการ
ต่างๆ กว่าจะได้ชิ้นงานแต่ละชิ้ นต้องอาศัยระยะเวลาหลายเดื อน ซึ่ งขั้นตอนสาคัญในการผลิ ตที่ สาคัญ ๓
กระบวนการสาคัญ คือ ๑.ขั้นตอนการขึ้นรู ปโครง ๒.ขั้นตอนการทายางรัก ๓.ขั้นตอนการขูดลาย
นอกจากนี้ จากการสารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลลวดลายเครื่ องเขินแบบโบราณ(ฮายลาย) เพื่อใช้
เป็ นฐานคลังข้อมูลมรดกทางภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมอันเป็ นอัตลักษณ์ ของเมืองเชี ยงใหม่ ได้ทาการเก็บ
ตัวอย่างเครื่ องเขินโบราณกว่า ๙๐ ชิ้ น และคัดเลื อกเอาชิ้ นที่มีลายงดงามและเป็ นตัวอย่างในการศึกษา ๕๗
ชิ้น โดยเก็บจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลาพูน และจังหวัดลาปาง จนสามารถทาการ
จาแนกลวดลายขูดโบราณ โดยสามารถแบบหน้าที่ของลายได้ ๒ ส่ วน คือ ลายหลัก และลายรอง โดยลาย
หลัก ทาหน้าที่ตกแต่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของเครื่ องเขิน จะอยูใ่ นตาแหน่งที่เห็นชัด บริ เวณพื้นที่หลัก โดยจะขูด
ลวดลายในกลุ่มลายดอกเครื อ ไม่ว่าจะเป็ นลายดอกกุหลาบ ลายบานใบ ลายจี๋หุบ เป็ นต้น ส่ วนลายรอง ทา
หน้าที่เสริ มให้ชิ้นงานสมบูรณ์มากขึ้น เช่นในส่ วนของก้นภาชนะ ก็มกั จะนากลุ่มลายดอกลอย ลักษณะดอก
ต่างๆ ทั้งดอกมะเขือ ดอกแก้ว ดอกหญ้า ดอกรักเร่ เป็ นต้น ส่ วนพื้นที่ขอบภาชนะ ก็จะใช้กลุ่มลายดอกเรี ยง
เช่ น ลายกาบบัว ลายกาบบัวต่ างเงาะ ลายเส้ นไหม ลายจี๋ หุบต่อดอก เป็ นต้น ไปใช้เพื่ อให้งานสมบู รณ์
สวยงาม
ผลจากการศึกษาสามารถนาไปเผยแพร่ องค์ความรู ้และถ่ายทอดให้สาธารณะชนทัว่ ไปเห็นถึงคุณค่า
และความสาคัญ รวมไปถึงรวบรวมลวดลายโบราณจากเครื่ องเขินยุคเก่า กลับไปให้ช่างภายในชุ มชนเรี ยนรู ้
และกลับ มาขู ด ลายแบบเดิ ม พร้ อ มกับ การพัฒนาผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห้ มี อ ัต ลัก ษณ์ ต่ อ ยอดจากองค์ค วามรู ้ เ ดิ ม
นอกจากนี้ ยงั ต้องมี การจัดหาแนวทางปลู กจิ ตสานึ ก ของคนในชุ มชนและเยาวชนรุ่ นใหม่ ให้ตระหนักถึ ง
คุณค่าและการอนุรักษ์ดูแลรักษา หวงแหนมรดกทางภูมิปัญญาในชุมชนของตนเอง รวมถึงการอนุรักษ์ รักษา
งานหัตถกรรมเครื่ องเขินบ้านนันทาราม อันเป็ นอัตลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ได้ต่อไปในอนาคต
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Abstract
Lacquer ware is one art of Lanna and appliances involved in the daily life of the Lanna people in
the past as well. It may be said that the lacquerware is a products of cultural lifestyle-related and reflect
the characteristics of the Lanna people.
The results of the study and collect graters antique patterns of Nantaram community lacquerware
for Conservation and restoration Chiangmai lacquer ware found that Nantaram lacquerware is a craft with
a bamboo weaving structure to be shape as desired then apply with Rak Samuk (the mixture of lacquer
varnish) after that scrub it to be a thin and smooth container. The popular decoration of Nantaram lacquer
ware is featuring scratches decorative in local languages call "Hai Lai Hai Dok" by using sharp peaked
steel scratch on the surface of the container is coated with lacquer varnish.
At present the production of Nantharam lacquerware style that using traditional techniques and
materials just only one place left, and seems to have ended because of the factors caused several aspects
like the natural lacquer varnish is pretty rare and cinnabar are expensive. This cost is expensive to produce.
That villagers cannot find these materials to create manufacturing works. Includes patterns and
generalizations of personnel (technicians) local that lack quality in original know-how and inheritance.
This is the only manufacture to tourism marketing. A souvenir prices the lack of value and quality. Sneaky
scratch wirh powder color or oil paint and reflective instead of cinnabar. No lacquer varnish patterns
coating, colors tend to wash away quickly. And, it seems, Chiangmai lacquer ware will be lost. If no one
don't have pointed to the importance and value of cultural heritage for this field. Based on those problems,
the survey data and the database of art work style, study producing process, technical process to make the
Chiangmai traditional lacquerware (Hai Lai) Found that lacquer ware handicraft production process that
requires a lot of knowledge and expertise. It also takes several weeks to go through the process. The piece
of work each piece will require a period of several months. The key step in the production of important 3
keys process are 1. Forming frame. 2. The process of applying lacquer. 3. Scratch marks.
In addition, survey and collect information about patterns of traditional lacquerware (Hai Lai) to
use as a base of information, wisdom, culture heritage and identity of Chiang Mai by collect a sample of
over 90 pieces of antique lacquerware. And pick out pieces that are beautifully designed and is an example
ค

to study the 57 pieces collected from different sources. In Chiang Mai, Lamphun and Lampang. To make
the classification of patterns can be grated by the tradional form of lacquer ware has 2 sections the main
pattern and secondary pattern. The main role of pattern decoration most areas of lacquer ware. Will be in a
position to see clearly the main area. The scratch patterns in the flower bunch. Whether it is roses, leaf or
flowers blooming pattern. The pattern of secondary function more complete, such as extra work on the
part of the bottom of the container, it usually brings single various flower flowering characteristics, like
eggplant flower, grass, orange jasmine, dahlia and etc. at the container edge usually decorated with flower
stripe like lotus petal, waving stripe, blooming and blossom and etc. to completely art works.
Results from this study can be used to distribute knowledge and relay it to the general public to
see the value and importance. Including the traditional pattern of tradional lacquer ware. Back to work
within the community to learn and to scrape the old pattern along with the development of products with
identity from the original knowledge. It also requires the provision of guidelines to raise awareness of the
community and young people to recognize the value of conservation and preservation. Cherished heritage
of wisdom in their own communities. Including conservation treatment Nantharam handicraft lacquer
ware, the identity of Chiangmai city in the future.
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้ คือการศึกษาและรวบรวมรู ปแบบลวดลายขูดโบราณ ของเครื่ องเขิน บ้านนันทาราม
เพื่อการอนุ รักษ์และฟื้ นฟู ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องเขิ นจังหวัดเชี ยงใหม่ ผูว้ ิจยั ขอขอบคุ ณกรมส่ งเสริ มวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้สนับสนุนทุนวิจยั ประจาปี ๒๕๖๐ ครั้งนี้ คณะผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ที่ได้ให้คาปรึ กษาในการดาเนินงานต่างๆ และชุมชนนันทารามที่ให้ขอ้ มูลเพื่อใช้ในการประกอบการทา
ฐานข้อมูลเป็ นอย่างดี รวมถึงอาจารย์วถิ ี พานิชพันธ์ ผูท้ ี่เป็ นที่ปรึ กษางานวิจยั ชิ้นนี้เป็ นสาคัญ
การดาเนิ นการวิจยั มิอาจสาเร็ จลุ ล่วงไปได้หากปราศจากความเมตตากรุ ณาของแหล่งข้อมูลเครื่ อง
เขินทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ขอขอบคุณคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ และคณะศิลปะศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย แม่ โจ้ และพิ พิ ธ ภัณ ฑ์เ รื อนซ้ อหงส์ ในการให้ข ้อ มู ล และให้เ ก็ บ ตัว อย่า งเครื่ อ งเขิ น ของ
ขอบพระคุ ณอาจารย์วิถี พานิ ชพันธ์ คุณมยุเรศ เดชาพงษ์ คุณสมาน อุดมวิเศษ คุณจุฑารัตน์ ขาศิริ ที่ให้
โอกาสในการเก็บบันทึกภาพเครื่ องเขินในครอบครอง และที่ขาดไม่ได้คือแม่ครู นอ้ ย นางดวงกมล ใจคาปั น
ผูเ้ ป็ นกลไกส าคัญ ในการร่ ว มขับ เคลื่ อ นงานวิจ ัย ชั้น นี้ รวมถึ ง สถานที่ ใ นการด าเนิ นการจัด ท าวิ จ ัย จน
โครงการนี้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
ท้ายนี้ ผูศ้ ึกษาขอกราบขอบพระคุ ณคุ ณพ่อสมบัติ คุ ณแม่บวั ผัน เครื อระยา ผูใ้ ห้การอุ ปการะอบรม
เลี้ยงดู ตลอดจนส่ งเสริ มการศึกษาและให้กาลังใจเป็ นอย่างดีในการทางานทุกครั้ง อีกทั้งขอขอบคุณเพื่อนๆ
ที่ให้การสนับสนุ นและช่วยเหลือด้วยดีเสมอมา และขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ทุกท่านที่ผศู ้ ึกษาค้นคว้าได้นามาอ้างอิงในการทาวิจยั จนกระทัง่ งานวิจยั ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
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ระยะเวลาทาการวิจยั และแผนการดาเนินงานตลอดโครงการ
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
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๓.๑ ขอบเขตการวิจยั
๓.๒ วิธีดาเนินการวิจยั
บทที่ ๔ สภาพสั งคมและมรดกวัฒนธรรมชุ มชนนันทาราม
๔.๑ ว่าด้วยบริ บทชุมชนนันทาราม
๔.๒ ประวัติความเป็ นมาชุมชนนันทาราม
๔.๓ เครื่ องเขินนันทาราม
๔.๔ กรรมวิธี ขั้นตอนการทาเครื่ องเขินนันทาราม
๔.๕ สถานการณ์ปัจจุบนั กับเครื่ องเขินชุมชนนันทาราม

ก
ค
จ
๑
๒
๕
๖
๖
๖
๗
๘
๑๑
๑๔
๑๔
๑๕
๑๙
๒๓
๒๘
๓๓
๓๘
๓๙
๔๑
๔๔
๔๔
๔๖
๕๒
๕๙
๖๘
ฉ

สารบัญ (ต่ อ)
หน้า
๔.๖ รู ปแบบเครื่ องเขินนันทารามในอดีต
๔.๗ คุณค่าของหัตถกรรมเครื่ องเขิน
บทที่ ๕ ลวดลายโบราณเครื่ องเขินนันทาราม
๕.๑ การสารวจเก็บรู ปแบบลวดลายเครื่ องเขินตามแหล่งข้อมูล
๕.๒ ว่าด้วยเรื่ องลวดลายขูดโบราณ
๕.๓ การคัดลอกลายเส้น
๕.๔ การจาแนกปะเภทลายขูดเครื่ องเขินโบราณลายต่างๆ
๕.๕ วิธีการผูกลาย
๕.๖ เทคนิคพิเศษที่พบ
บทที่ ๖ การพัฒนาสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ เครื่ องเขินและเผยแพร่ องค์ ความรู้
๖.๑ การเก็บข้อมูลพื้นฐาน สภาพปั ญหาทางการตลาด
และความต้องการของผูป้ ระกอบการและชุมชน
๖.๒ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อใช้ในการทาต้นแบบ
๖.๓ การทดลองทาผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ
๖.๔ การเผยแพร่ องค์ความรู ้
บทที่ ๗ บทสรุ ป การศึกษาและรวบรวมรู ปแบบลวดลายขูดโบราณ ของเครื่ องเขิน
บ้ านนันทาราม เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้ นฟูผลิตภัณฑ์ เครื่ องเขินจังหวัดเชี ยงใหม่
ข้ อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ประวัติผ้ วู จิ ัย

๘๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๒๗
๑๒๘
๑๓๒
๑๗๓
๑๘๔
๑๘๗
๑๘๗
๑๙๑
๑๙๒
๑๙๘
๒๐๕
๒๑๔
๒๑๕
๒๑๗

ช

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ ๑ กระบวนการในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
ตารางที่ ๒ แผนการดาเนินงาน
ตารางที่ ๓ ผลงานในแต่ละช่วงเวลา
ตารางที่ ๔ งบประมาณรวมตลอดโครงการ

๙
๑๑
๑๒
๑๓

ซ

สารบัญแผนภูมิ
หน้า
แผนภูมิที่ ๑ กรอบแนวคิดของการวิจยั

๗

ฌ

สารบัญภาพ
หน้า
ภาพที่ ๑ ผลิตภัณฑ์เครื่ องเขินชุมชนนันทารามในอดีต เมื่อ ๑๐๐ ปี ก่อน

๒

ภาพที่ ๒ ลวดลายฮายดอกของเครื่ องเขินนันทารามในอดีต

๓

ภาพที่ ๓ ผลิตภัณฑ์เครื่ องเขินนันทารามในอดีต

๔

ภาพที่ ๔ ผลิตภัณฑ์เครื่ องเขินนันทารามในอดีต

๔

ภาพที่ ๕ ผังพื้นที่ชุมชนนันทาราม อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่

๔๕

ภาพที่ ๖ สระหนองอุโบสถ วัดนันทาราม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

๔๗

ภาพที่ ๗ วัดนันทาราม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

๔๘

ภาพที่ ๘ พระบรมธาตุเจดียว์ ดั นันทาราม

๕๐

ภาพที่ ๙ วิหารวัดนันทาราม

๕๑

ภาพที่ ๑๐ วิหารวัดนันทาราม

๕๑

ภาพที่ ๑๑ การทาเครื่ องเขินในชุมชนนันทารามในอดีต บันทึกภาพโดยมิชชัน่ นารี

๕๓

ภาพที่ ๑๒ ชาวเขินในชุมชนนันทารามในอดีต บันทึกภาพโดยมิชชัน่ นารี

๕๓

ภาพที่ ๑๓ การทาเครื่ องเขินในชุมชนนันทารามในอดีต บันทึกภาพโดยมิชชัน่ นารี

๕๔

ภาพที่ ๑๔ การทาเครื่ องเขินในชุมชนนันทารามเพื่อส่ งขายให้สยาม

๕๖

ภาพที่ ๑๕ การทาเครื่ องเขินในชุมชนนันทารามเพื่อส่ งขายให้สยาม

๕๖

ภาพที่ ๑๖ เจ้านายเชียงใหม่ กับน้ าต้น(คณโท) เครื่ องเขินแบบนันทาราม

๕๗

ภาพที่ ๑๗ เจ้านายสยาม กับน้ าต้น(คณโท) กับก๊อกควบน้ าต้น เครื่ องเขินแบบนันทาราม

๕๘

ภาพที่ ๑๘ ค้างสานก๊อก

๖๓

ภาพที่ ๑๙ โครงแบบภาชนะในการขึ้นรู ปเครื่ องเขิน ซึ่ งโครงดังกล่าวทาจากไม้กลึงทรงกลม ๖๓
ภาพที่ ๒๐ โครงขาวที่สานเสร็ จเรี ยบร้อย ก่อนไปสู่ กระบวนการทายางรัก

๖๔

ภาพที่ ๒๑ โครงขาวที่สู่กระบวนการทายางรักเรี ยบร้อยแล้ว ๑ รอบ

๖๔

ภาพที่ ๒๒ ง็อง เหล็กปลายแหลมคล้ายมีดเล็ก ใช้สาหรับขูดผิวขัน

๖๕

ภาพที่ ๒๓ การกระดาษทราย ใช้สาหรับขัดผิวเครื่ องเขิน ให้เรี ยบเนียนในแต่ละชั้น

๖๕

ภาพที่ ๒๔ การทาดิน รักสมุก เพื่อเตรี ยมพื้นผิวให้เรี ยบ

๖๖

ภาพที่ ๒๕ การใช้เหล็ก ปลายแหลมคม ใช้สาหรับขูดเซาะร่ องทาลวดลาย

๖๖
ญ

สารบัญภาพ (ต่ อ)
หน้า
ภาพที่ ๒๖ การถมชาด ทิ้งให้แห้ง จากนั้นใช้กระดาษทรายน้ าขัด

๖๗

ภาพที่ ๒๗ การถมชาด ทิ้งให้แห้ง จากนั้นใช้กระดาษทรายน้ าขัด

๖๗

ภาพที่ ๒๘ การถมชาด ทิ้งให้แห้ง จากนั้นใช้กระดาษทรายน้ าขัด

๖๗

ภาพที่ ๒๙ การทางานเครื่ องเขิน โดยใช้เทคนิคลายรดน้ าของร้านวิชยั กุล

๖๘

ภาพที่ ๓๐ การเขียนลายเทคนิคลายรดน้ า ผลิตภัณฑ์ของร้านวิชยั กุล

๖๙

ภาพที่ ๓๑ ตลับเครื่ องเขินเทคนิคลายรดน้ า ผลิตภัณฑ์ของร้านวิชยั กุล

๖๙

ภาพที่ ๓๒ เคสโทรศัพท์เครื่ องเขินเทคนิคลายรดน้ า ผลิตภัณฑ์ของร้านวิชยั กุล

๗๐

ภาพที่ ๓๓ เคสโทรศัพท์เครื่ องเขินเทคนิคลายรดน้ า ผลิตภัณฑ์ของร้านวิชยั กุล

๗๐

ภาพที่ ๓๔ คุณแม่ประเทือง สมศักดิ์ เจ้าของร้านประเทืองเครื่ องเขิน

๗๑

ภาพที่ ๓๕ การทาเครื่ องเขินร้านประเทืองเครื่ องเขิน

๗๒

ภาพที่ ๓๖ การทาเครื่ องเขิน ร้านประเทืองเครื่ องเขิน

๗๓

ภาพที่ ๓๗ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่ องเขินเทคนิคลายรดน้ า ร้านประเทืองเครื่ องเขิน

๗๓

ภาพที่ ๓๘ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่ องเขินเทคนิคขูดลาย ถมสี ฝนุ่ ร้านประเทืองเครื่ องเขิน

๗๔

ภาพที่ ๓๙ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่ องเขินเทคนิคขูดลาย ถมสี ฝนุ่ ร้านประเทืองเครื่ องเขิน

๗๔

ภาพที่ ๔๐ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่ องเขินเทคนิคเขียนลาย ร้านประเทืองเครื่ องเขิน

๗๕

ภาพที่ ๔๑ แม่ครู นอ้ ย ครู กมล ใจคาปัน ขณะเป็ นวิทยากรสาธิตการทาเครื่ องเขิน

๗๖

ภาพที่ ๔๒ แม่ครู นอ้ ย กาลังเช็ดรักเงา

๗๗

ภาพที่ ๔๓ ขั้นตอนการทาดินสมุกรัก ศูนย์เรี ยนรู ้การทาเครื่ องเขินโบราณ บ้านแม่ครู นอ้ ย

๗๗

ภาพที่ ๔๔ ห้องบ่มรัก ศูนย์เรี ยนรู ้การทาเครื่ องเขินโบราณ บ้านแม่ครู นอ้ ย

๗๘

ภาพที่ ๔๕ แม่ครู นอ้ ย กาลังสาธิ ตและบรรยายการทาเครื่ องเขิน

๗๙

ภาพที่ ๔๖ นักเรี ยนนักศึกษาเข้ามาดูงาน ศูนย์เรี ยนรู ้การทาเครื่ องเขินโบราณ บ้านแม่ครู นอ้ ย ๗๙
ภาพที่ ๔๗ ขันหมากเหลี่ยมสันป่ าตอง รู ปแบบการตกแต่งคัวฮักคัวหางในอดีต

๘๐

ภาพที่ ๔๘ ขันหมากหลวงแบบโบราณ คัวฮักคัวหางที่ชาวบ้านทาใช้กนั ในอดีต

๘๑

ภาพที่ ๔๙ เอิบไม้สาน คัวฮักคัวหางที่ชาวบ้านทาใช้กนั ตกแต่งด้วยการเขียนลายด้วยชาด

๘๑

ภาพที่ ๕๐ ปุงสาหรับเก็บเมล็ดพืชพันธุ์ธญ
ั ญาหาร คัวฮักคัวหางที่ชาวบ้านทาใช้กนั

๘๒
ฎ

สารบัญภาพ (ต่ อ)
หน้า
ภาพที่ ๕๑ น้ าต้นเครื่ องเขินนันทาราม

๘๔

ภาพที่ ๕๒ ขันดอกเครื่ องเขินนันทาราม

๘๕

ภาพที่ ๕๓ ขันดอกเครื่ องเขินนันทาราม

๘๕

ภาพที่ ๕๔ ขันโอเครื่ องเขินนันทาราม

๘๖

ภาพที่ ๕๕ ขันโอหาบคู่ เครื่ องเขินนันทาราม

๘๖

ภาพที่ ๕๖ ถาดเครื่ องเขินนันทาราม

๘๗

ภาพที่ ๕๗ ถาดเครื่ องสารับ เครื่ องเขินนันทาราม

๘๘

ภาพที่ ๕๘ ถาดเครื่ องสารับ เครื่ องเขินนันทาราม

๘๙

ภาพที่ ๕๙ ถาดเครื่ องเขินนันทาราม

๘๙

ภาพที่ ๖๐ ขันหมากเครื่ องเขินนันทาราม

๙๐

ภาพที่ ๖๑ กระโถนใบบัวเครื่ องเขินนันทาราม

๙๑

ภาพที่ ๖๒ กระโถนปากแตรเครื่ องเขินนันทาราม

๙๑

ภาพที่ ๖๓ ขันน้ าพานรองเครื่ องเขินนันทาราม

๙๒

ภาพที่ ๖๔ เหยือกน้ าและอ่างล้างหน้าแบบตะวันตก เครื่ องเขินนันทาราม

๙๓

ภาพที่ ๖๕ กล่องใส่ แปลงสี ฟันเครื่ องเขินนันทาราม

๙๓

ภาพที่ ๖๖ ซองบุหรี่ เครื่ องเขินนันทาราม

๙๔

ภาพที่ ๖๗ ชั้นวางหนังสื อครื่ องเขินนันทาราม

๙๔

ภาพที่ ๖๘ หีบหมาก หีบบุหรี่ เขินนันทาราม

๙๕

ภาพที่ ๖๙ หีบหมาก หีบบุหรี่ เขินนันทาราม

๙๖

ภาพที่ ๗๐ กระเป๋ าเครื่ องเขินนันทารามแบบต่างๆ

๙๖

ภาพที่ ๗๑ ตะกร้าหมาก เครื่ องเขินนันทาราม

๙๗

ภาพที่ ๗๒ ตะกร้าหมาก เครื่ องเขินนันทาราม

๙๗

ภาพที่ ๗๓ อุก๊ ชา เครื่ องเขินนันทาราม

๙๘

ภาพที่ ๗๔ โต๊ะเครื่ องเขินนันทาราม

๙๙

ภาพที่ ๗๕ ลวดลายหน้าโต๊ะเครื่ องเขินนันทาราม

๑๐๐
ฏ

สารบัญภาพ (ต่ อ)
หน้า
ภาพที่ ๗๖ พิพิธภัณฑ์วดั เกตการาม อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่

๑๐๔

ภาพที่ ๗๗ เครื่ องเขินนันทาราม ที่จดั แสดงที่พิพิธภัณฑ์วดั เกตการาม

๑๐๔

ภาพที่ ๗๘ เครื่ องเขินนันทาราม ที่จดั แสดงที่พิพิธภัณฑ์วดั เชียงราย

๑๐๕

ภาพที่ ๗๙ แก้วน้ า เครื่ องเขินนันทาราม วัดเชียงราย
ภาพที่ ๘๐ ขันหมาก เครื่ องเขินนันทาราม วัดเชียงราย

๑๐๖

ภาพที่ ๘๑ ภายในพิพิธภัณฑ์วดั พระแก้วดอนเต้าสุ ชาดาราม

๑๐๘

ภาพที่ ๘๒ น้ าต้นเครื่ องเขิน ในพิพิธภัณฑ์วดั พระแก้วดอนเต้าสุ ชาดาราม
ภาพที่ ๘๓ แอ๊บหมาก ในพิพิธภัณฑ์วดั พระแก้วดอนเต้าสุ ชาดาราม

๑๐๘

ภาพที่ ๘๔ กระโถน ในพิพิธภัณฑ์วดั พระแก้วดอนเต้าสุ ชาดาราม

๑๐๙

ภาพที่ ๘๕ ขันน้ าพานรอง ในพิพิธภัณฑ์วดั พระแก้วดอนเต้าสุ ชาดาราม

๑๑๐

ภาพที่ ๘๖ เครื่ องเขิน ในพิพิธภัณฑ์เรื อนซ้อหงส์

๑๑๑

ภาพที่ ๘๗ ถาดเครื่ องเขิน บ้านอาจารย์วถิ ี พานิชพันธุ์

๑๑๒

ภาพที่ ๘๘ กลองเครื่ องเขิน ของสะสมชิ้นเอกของอาจารย์วถิ ี พานิชพันธุ์

๑๑๓

ภาพที่ ๘๙ ขันหมากหลวงเครื่ องเขิน มรดกตกทอดของอาจารย์วถิ ี พานิชพันธุ์

๑๑๔

ภาพที่ ๙๐ กระเป๋ าเครื่ องเขิน ของสะสมชิ้นเอกของอาจารย์วถิ ี พานิชพันธุ์

๑๑๔

ภาพที่ ๙๑ คุณมยุเรศ เดชาพงษ์ กับของสะสมเครื่ องเขินในคอเลคชัน่

๑๑๕

ภาพที่ ๙๒ ขันโอเครื่ องเขิน ของสะสมของคุณมยุเรศ เดชาพงษ์

๑๑๖

ภาพที่ ๙๓ เครื่ องเขินในคอเลคชัน่ คุณมยุเรศ เดชาพงษ์

๑๑๖

ภาพที่ ๙๔ คุณจุฑารัตน์ ขาศิริ กับของสะสมเครื่ องเขินในคอเลคชัน่

๑๑๗

ภาพที่ ๙๕ ขันหมากเครื่ องเขินเครื่ องเขินในคอเลคชัน่ คุณจุฑารัตน์ ขาศิริ

๑๑๘

ภาพที่ ๙๖ หี บบุหรี่ งานชิ้นเอกของคุณจุฑารัตน์ ขาศิริ

๑๑๘

ภาพที่ ๙๗ คุณสมาน อุดมวิเศษ เจ้าของกิจการขายงานแอนทีคและเครื่ องเขิน

๑๑๙

ภาพที่ ๙๘ ตะกร้าหมาก เครื่ องเขินนันทาราม สมบัติส่วนตัวคุณสมาน อุดมวิเศษ

๑๒๐

ภาพที่ ๙๙ อุก๊ ชา เครื่ องเขินนันทาราม สมบัติส่วนตัวคุณสมาน อุดมวิเศษ

๑๒๐

ภาพที่ ๑๐๐ โต๊ะเครื่ องเขินนันทาราม

๑๒๑

๑๐๖

๑๐๙

ฐ

สารบัญภาพ (ต่ อ)
หน้า
ภาพที่ ๑๐๑ แม่นอ้ ย กับกระโถนปากแตรเครื่ องเขินนันทาราม

๑๒๒

ภาพที่ ๑๐๒ เครื่ องเขินนันทาราม ที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑๒๓

ภาพที่ ๑๐๓ เครื่ องเขินนันทาราม ที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑๒๔

ภาพที่ ๑๐๔ เครื่ องเขินนันทาราม ที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑๒๔

ภาพที่ ๑๐๕ แอ๊บหมาก เครื่ องเขินนันทาราม ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

๑๒๕

ภาพที่ ๑๐๖ เครื่ องเขินนันทาราม ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

๑๒๖

ภาพที่ ๑๐๗ เครื่ องเขินนันทาราม ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

๑๒๖

ภาพที่ ๑๐๘ การใช้กระดาษลอกลายในการคัดลอกลายเครื่ องเขิน ด้วยปากกาหมึกซึม

๑๒๙

ภาพที่ ๑๐๙ การใช้กระดาษลอกลายในการคัดลอกลายเครื่ องเขิน ด้วยปากกาหมึกซึม

๑๒๙

ภาพที่ ๑๑๐ ลายดอกเมือง บนเครื่ องเขินนันทาราม แบบที่ ๑

๑๔๘

ภาพที่ ๑๑๑ ลายดอกเมือง บนเครื่ องเขินนันทาราม แบบที่ ๒

๑๔๙

ภาพที่ ๑๑๒ ลายดอกพวงแสด บนเครื่ องเขินนันทาราม

๑๕๐

ภาพที่ ๑๑๓ ลายดอกบัว บนเครื่ องเขินนันทาราม

๑๕๑

ภาพที่ ๑๑๔ ลายดอกเงาะ หรื อลายเงาะ บนเครื่ องเขินนันทาราม

๑๕๒

ภาพที่ ๑๑๕ ลายดอกเงาะ หรื อลายเงาะ บนเครื่ องเขินนันทาราม

๑๕๒

ภาพที่ ๑๑๖ ลายจี๋หุบ บนเครื่ องเขินนันทาราม

๑๕๔

ภาพที่ ๑๑๗ ลายดอกจอก บนฝาแอบหมาก

๑๕๖

ภาพที่ ๑๑๘ ลายใบองุ่น บนฝาแอบหมาก

๑๕๗

ภาพที่ ๑๑๙ ลายใบมะละกอ บนฝาแอบหมาก

๑๕๙

ภาพที่ ๑๒๐ ลายเครื อมัน บนน้ าต้น
ภาพที่ ๑๒๑ ลายเครื อมัน บนไม้ประกับธรรม

๑๖๐

ภาพที่ ๑๒๒ ลายเครื อมัน บนแก้วน้ า
ภาพที่ ๑๒๓ ลายตาสับปะรด บนขันหมาก

๑๖๑

ภาพที่ ๑๒๔ ลายดอกพุดตาน บนขันหมาก

๑๖๓

ภาพที่ ๑๒๕ ลายดอกพุดตาน บนขันหมาก

๑๖๓

๑๖๐
๑๖๒

ฑ

สารบัญภาพ (ต่ อ)
หน้า
ภาพที่ ๑๒๖ ลายดอกพุดตาน บนฝาขันหมาก

๑๖๔

ภาพที่ ๑๒๗ ลายพุม่ ข้าวบิณฑ์ บนขันหมาก

๑๖๖

ภาพที่ ๑๒๘ ลายเทพพนม บนกระโถนปากแตร

๑๖๗

ภาพที่ ๑๒๙ ลายสิ บสองราศีซอนดอกเงาะ บนฝาขันหมาก

๑๖๘

ภาพที่ ๑๓๐ ลายนกหัสดีลิงค์ บนขันหมาก

๑๗๑

ภาพที่ ๑๓๑ ลายนกหัสดีลิงค์ บนขันหมาก

๑๗๑

ภาพที่ ๑๓๒ ลายดอกลอย บริ เวณก้นขัน

๑๗๓

ภาพที่ ๑๓๓ ลายดอกลอย บริ เวณก้นขัน

๑๗๙

ภาพที่ ๑๓๔ ลายดอกกุหลาบแซมดอกจี๋หุม ซอนดอกเงาะ บนขันหมาก

๑๘๐

ภาพที่ ๑๓๕ ลายดอกกุหลาบ ช่อก้าน ใบและเถาลาย บนขันโอ

๑๘๐

ภาพที่ ๑๓๖ ลายดอกกุหลาบ ช่อก้าน ใบและเถาลาย ที่แบ่งช่องไฟด้วยก้านดอกตูม

๑๘๒

ภาพที่ ๑๓๗ ลายดอกกุหลาบ สอดแทรกลายนกยูง บนฝาแอ๊บหมากเครื่ องเขิน

๑๘๓

ภาพที่ ๑๓๘ การสอดแทรกโลโก้ บนฝาแอ๊บหมากเครื่ องเขิน

๑๘๓

ภาพที่ ๑๓๙ การสอดแทรกโลโก้ บนฝาแอ๊บหมากเครื่ องเขิน

๑๘๔

ภาพที่ ๑๔๐ หีบหมากเทคนิคพิเศษ

๑๘๕

ภาพที่ ๑๔๑ การสอดแทรกโลโก้ บนฝาหี บหมากเครื่ องเขิน

๑๘๕

ภาพที่ ๑๔๒ ลงชุมชนสัมภาษณ์ประธานกลุ่มอาชีพเครื่ องเขินชุมชนวัดนันทาราม

๑๘๙

ภาพที่ ๑๔๓ สอบถามความคิดเห็นจากช่างและผูป้ ระกอบการร้านประเทืองเครื่ องเขิน

๑๙๐

ภาพที่ ๑๔๔ สอบถามความคิดเห็นจากแม่นอ้ ย นางดวงกมล ใจคาปั น

๑๙๑

ภาพที่ ๑๔๕ การขึ้นโครงโดยไม้ไผสาน ที่ใช้เวลาและทรัพยากรมนุษย์

๑๙๒

ภาพที่ ๑๔๖ การขึ้นโครงการกลึงไม้

๑๙๓

ภาพที่ ๑๔๗ การกลึงไม้ ทาโครงงานต้นแบบ

๑๙๔

ภาพที่ ๑๔๘ แก้ว และขันน้ า งานต้นแบบที่ทาจากไม้แคนา

๑๙๕

ภาพที่ ๑๔๙ ตลับเล็ก งานต้นแบบที่ทาจากไม้ขนุน

๑๙๕

ภาพที่ ๑๕๐ กระบวนการทารัก บนงานต้นแบบ

๑๗๖
ฒ

สารบัญภาพ (ต่ อ)
หน้า
ภาพที่ ๑๕๑ กระบวนการขูดลาย

๑๙๖

ภาพที่ ๑๕๒ ตลับเล็ก ผลิตภัณฑ์งานต้นแบบ

๑๙๗

ภาพที่ ๑๕๓ ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเรี ยนรู ้วธิ ี การกรองรัก

๑๙๘

ภาพที่ ๑๕๓ ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเรี ยนรู ้กระบวนการขูดลาย

๑๙๙

ภาพที่ ๑๕๔ ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการช่วยกันทารักงานต้นแบบ

๑๙๙

ภาพที่ ๑๕๕ ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเรี ยนรู ้ชื่อและประเภทลวดลายขูดโบราณ

๒๐๐

ภาพที่ ๑๕๖ ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการช่วยกันทารัก

๒๐๐

ภาพที่ ๑๕๗ ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฝึ กหัดการขูดลายเครื่ องเขิน

๒๐๑

ภาพที่ ๑๕๘ แม่ครู ดวงกมล ใจคาปั น สาธิ ตการทาเครื่ องเขิน

๒๐๑

ภาพที่ ๑๕๙ แขกผูม้ ีเกียรติ ร่ วมเข้าชมนิทรรศการ

๒๐๒

ภาพที่ ๑๖๐ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่ วมนิทรรศการเครื่ องเขินล้านนา

๒๐๓

ภาพที่ ๑๖๑ นิทรรศการเครื่ องเขินในวัฒนธรรมล้านนา

๒๐๓

ภาพที่ ๑๖๒ ผูศ้ ึกษาทาการแลกเปลี่ยนความรู ้ซ่ ึ งกันและกัน

๒๐๔

ณ

สารบัญภาพลายเส้น
หน้า
ภาพลายเส้นที่ ๑ ชุมชนนันทาราม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ภาพลายเส้นที่ ๒ การคัดลอกลายเส้น ลวดลายเครื่ องเขินนันทาราม
ภาพลายเส้นที่ ๓ การคัดลอกลายเส้น ลวดลายเครื่ องเขินนันทาราม
ภาพลายเส้นที่ ๔ การคัดลอกลายเส้น ลวดลายเครื่ องเขินนันทาราม
ภาพลายเส้นที่ ๕ ลายดอกดาว
ภาพลายเส้นที่ ๖ ลายดอกกระถิน
ภาพลายเส้นที่ ๗ ลายดอกกระถิน
ภาพลายเส้นที่ ๘ ลายดอกรักเร่
ภาพลายเส้นที่ ๙ ลายดอกรักเร่
ภาพลายเส้นที่ ๑๐ ลายดอกแก้ว
ภาพลายเส้นที่ ๑๑ ลายดอกแก้ว
ภาพลายเส้นที่ ๑๒ ลายดอกหญ้า
ภาพลายเส้นที่ ๑๓ ลายดอกมะเขือ
ภาพลายเส้นที่ ๑๔ ลายดอกบานชื่น
ภาพลายเส้นที่ ๑๕ ลายดอกคาแพร
ภาพลายเส้นที่ ๑๖ ลายดอกบัวบาน
ภาพลายเส้นที่ ๑๗ ลายดอกเมือง
ภาพลายเส้นที่ ๑๘ ลายเส้นไหม
ภาพลายเส้นที่ ๑๙ ลายเส้นไหม
ภาพลายเส้นที่ ๒๐ ลายบัวฟันปลา
ภาพลายเส้นที่ ๒๑ ลายกลับบัวหงาย
ภาพลายเส้นที่ ๒๒ ลายกลีบบัวคว่า
ภาพลายเส้นที่ ๒๓ ลายกลีบซอนเงาะ
ภาพลายเส้นที่ ๒๔ ลายกูดเงาะ
ภาพลายเส้นที่ ๒๕ ลายกูดเงาะเครื อ
ภาพลายเส้นที่ ๒๖ ลายเงาะขด
ภาพลายเส้นที่ ๒๗ ลายก้นหอย
ภาพลายเส้นที่ ๒๘ ลายต้นหญ้า
ภาพลายเส้นที่ ๒๙ ลายต้นข้าว

๔๖
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๒
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๓
๑๓๓
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๘
๑๓๘
๑๓๙
๑๓๙
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๐
๑๔๐
๑๔๐
ด

สารบัญภาพลายเส้น (ต่อ)
หน้า
ภาพลายเส้นที่ ๓๐ ลายเล็บแหลม
ภาพลายเส้นที่ ๓๑ ลายกูดเกาะ
ภาพลายเส้นที่ ๓๒ ลายโซ่
ภาพลายเส้นที่ ๓๓ ลายตาราง
ภาพลายเส้นที่ ๓๔ ลายเกลียว
ภาพลายเส้นที่ ๓๕ ลายบั้ง
ภาพลายเส้นที่ ๓๖ ลายจี๋หุบต่อดอก
ภาพลายเส้นที่ ๓๗ ลายจี๋หุบเกาะ
ภาพลายเส้นที่ ๓๘ ลายกาบเกาะ
ภาพลายเส้นที่ ๓๙ ลายกลีบบัวซอน
ภาพลายเส้นที่ ๔๐ ลายกาบบัว
ภาพลายเส้นที่ ๔๑ ลายกาบบัวต่างเงาะ
ภาพลายเส้นที่ ๔๒ ลายกาบบัวต่างเล็บ แบบที่ ๑
ภาพลายเส้นที่ ๔๓ ลายกาบบัวต่างเล็บ แบบที่ ๒
ภาพลายเส้นที่ ๔๔ ลายกาบบัวหัวนาค
ภาพลายเส้นที่ ๔๕ ลายจี๋หุบเครื อ
ภาพลายเส้นที่ ๔๖ ลายกนกหัวม้วนต่อเครื อ แบบที่ ๑
ภาพลายเส้นที่ ๔๗ ลายกนกหัวม้วนต่อเครื อ แบบที่ ๒
ภาพลายเส้นที่ ๔๘ ลายหัวนากเครื อ
ภาพลายเส้นที่ ๔๙ ลายหัวนากต่างเงาะ
ภาพลายเส้นที่ ๕๐ ลายจี๋หุบซอนเงาะ
ภาพลายเส้นที่ ๕๑ ลายดอกกุหลาบที่ใช้ตกแต่งขันหมาก
ภาพลายเส้นที่ ๕๒ ลายดอกกุหลาบ
ภาพลายเส้นที่ ๕๓ ลายดอกเมือง
ภาพลายเส้นที่ ๕๔ ลายดอกเงาะ หรื อลายเงาะ แบบที่ ๑
ภาพลายเส้นที่ ๕๕ ลายดอกเงาะ หรื อลายเงาะ แบบที่ ๒
ภาพลายเส้นที่ ๕๖ ลายดอกเงาะ หรื อลายเงาะ แบบที่ ๓
ภาพลายเส้นที่ ๕๗ ลายจี๋หุบ
ภาพลายเส้นที่ ๕๘ ลายจี๋หุบที่ใช้ขูดบนฝาแอบหมาก

๑๔๑
๑๔๑
๑๔๑
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๒
๑๔๒
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๓
๑๔๓
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๔
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๕
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๖
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๓
๑๕๓
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๕
ต

สารบัญภาพลายเส้น (ต่อ)
หน้า
ภาพลายเส้นที่ ๕๙ ลายดอกจอก
ภาพลายเส้นที่ ๖๐ ลายใบองุ่น
ภาพลายเส้นที่ ๖๑ ลายเครื อมัน
ภาพลายเส้นที่ ๖๒ ลายตาสับปะรด
ภาพลายเส้นที่ ๖๓ ลายดอกพุดตาน
ภาพลายเส้นที่ ๖๔ ลายดอกพุดตานซอนดอกเงาะ
ภาพลายเส้นที่ ๖๕ ลายสิ บสองราศี
ภาพลายเส้นที่ ๖๖ ลายปี ชวด และปี ฉลู
ภาพลายเส้นที่ ๖๗ ลายปี มะแม
ภาพลายเส้นที่ ๖๘ ลายดอกพวงแสดฆ่าเติก้
ภาพลายเส้นที่ ๖๙ ลายดอกเงาะหรื อลายเงาะ
ภาพลายเส้นที่ ๗๐ กลุ่มลายดอกทรงกลม ที่ใช้สาหรับผูกลายในภาชนะใหญ่ๆ
ภาพลายเส้นที่ ๗๑ ส่ วนประกอบลายจี๋หุบ
ภาพลายเส้นที่ ๗๒ ตัวอย่างการผูกลายจี๋หุบ
ภาพลายเส้นที่ ๗๓ ส่ วนประกอบลายดอกเงาะ
ภาพลายเส้นที่ ๗๔ ตัวอย่างการผูกลายช่อลายดอกเงาะ
ภาพลายเส้นที่ ๗๕ ส่ วนประกอบลายดอกบัว
ภาพลายเส้นที่ ๗๖ ตัวอย่างการผูกลายช่อดอกบัว
ภาพลายเส้นที่ ๗๗ ส่ วนประกอบและตัวอย่างการผูกลายช่อดอกพวงแสด
ภาพลายเส้นที่ ๗๘ ลายดอกเมือง ในกลุ่มดอกลอย
ภาพลายเส้นที่ ๗๙ การเขียนเถาลายดอก

๑๕๖
๑๕๘
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๕
๑๖๕
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๐
๑๗๒
๑๗๒
๑๗๔
๑๗๕
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๗
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๑

ถ

บทที่ ๑
บทนา
๑. ชื่ อโครงการ (ภาษาไทย)

(ภาษาอังกฤษ)

๒. ชื่ อคณะผู้วจิ ัย
๒.๑ ชื่ อผู้วจิ ัย

“การศึกษาและรวบรวมรู ปแบบลวดลายขูดโบราณ ของเครื่ องเขิน
บ้านนันทาราม เพื่อการอนุ รักษ์และฟื้ นฟูผลิตภัณฑ์เครื่ องเขินจังหวัด
เชียงใหม่”
“Studying and Compiling of Ancient Tracery of Ban Nantharam’s
Lacquer Ware for Conservation and Restoration of Lacquer Ware
Products in Chiang Mai.”

นายฐาปกรณ์ เครื อระยา

หน่วยงาน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์
๐๘๖-๗๓๐-๘๖๑๐
โทรสาร
๐๕๓-๘๗๕๒๐๘
อีเมล์
golf_tortok@outlook.com
สัดส่ วนของงาน ๑๐๐%
๒.๒ ทีป่ รึกษางานวิจัย
๒.๒.๑)
อ.วิถี พานิชพันธ์
ตาแหน่ง
อาจารย์พิเศษประจาภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
เป็ นผูอ้ านวยการสถาบันศึกษาและสื บสานศิลปวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมล้านนา (ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา
หน่วยงานและสถานที่อยูท่ ี่ติดต่อได้สะดวก ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต.สุ เทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
โทรศัพท์
๐๕๓-๙๔๔๘๑๗-๘
โทรสาร
๐๕๓-๒๑๑๗๒๔
อีเมล์
๑

๓. ความสาคัญและทีม่ าของปัญหา
เครื่ องเขินเป็ นงานศิ ลปกรรมอี กอย่างหนึ่ งของล้านนาและเป็ นสิ่ งของเครื่ องใช้ ที่ เกี่ ยวข้องอยู่ใน
ชี วิตประจาวันของชาวล้านนาในอดี ตเป็ นอย่างมาก จนอาจจะกล่ าวได้ว่าเครื่ องเขิ นนั้นเป็ นผลิ ตผลทาง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวติ และแสดงถึงคุณลักษณะของชาวล้านนาได้เป็ นอย่างดี
ชาวล้านนาแต่เดิมมิได้มีคาเรี ยกผลิตภัณฑ์งานเครื่ องสาน ที่ลงรักลงชาดเหล่านี้ เป็ นการเฉพาะอย่าง
ใด คงเรี ย กสิ่ งของเครื่ องใช้ป ระเภทนี้ รวมๆ ไปว่า ครั วฮักครั วหาง ทั้งนี้ เป็ นไปตามลัก ษณะการประดับ
ตกแต่งและจะเรี ยกชื่ อผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นไปตามหน้าที่การใช้สอยของภาชนะนั้น ๆ เช่น ขันดอก ขันหมาก
ขันโอ หี บผ้า แอ๊บ อูบ ปุง เป็ นต้น เป็ นต้นส่ วนคาว่า “เครื่ องเขิน” นั้นคงเป็ นคาเรี ยกขานที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นาน
มานี้ อาจ เป็ นคาเรี ยกของคนพื้นถิ่นและคนภาคกลางเมื่อประมาณ ๑๐๐ ปี ที่ผา่ นมา โดยเรี ยกไปตามชื่ อกลุ่ม
ชาติ พนั ธุ์ ไทเขิ นหรื อไทขืน ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิ ตสิ่ งของเครื่ องใช้ชนิ ดนี้ ไว้ใช้สอยในครั วเรื อนและจาหน่ ายเป็ น
สิ นค้าให้คนอื่นๆ ดังนั้น คาว่า “เครื่ องเขิน” จึงเป็ นชื่ อที่เรี ยกไปตามชื่ อของหมู่บา้ นและกลุ่มชนชาติพนั ธุ์ที่
ผลิต รวมถึงเครื่ องใช้ไม้สอยของชาวเขิน ซึ่ งในจังหวัดเชียงใหม่ชุมชนดังกล่าวอยูท่ ี่บา้ นนันทารามนัน่ เอง

ภาพที่ ๑ ผลิตภัณฑ์เครื่ องเขินชุมชนนันทารามในอดีต เมื่อ ๑๐๐ ปี ก่อน
ที่มา : วัดนันทาราม จ.เชียงใหม่

เครื่ องเขินเชียงใหม่หรื อเครื่ องเขินนันทาราม ถือเป็ นงานหัตถกรรมที่มีโครงสร้างเป็ นไม้ไผ่สานลาย
ขัดด้วยเส้นตอกที่มีการเหลาให้ได้ขนาดเล็กเรี ยบบางคล้ายทางมะพร้าว สานขัดกับตอกเส้นบางแบนเป็ นรู ป
๒

แฉกรัศมีจากก้นของภาชนะจนได้รูปทรงตามความต้องการ โดยไม่ตอ้ งมีการดามโครงไม้ให้แข็ง จากนั้นทา
รักสมุกแล้วขัดก็จะได้รูปภาชนะที่ค่อนข้างเรี ยบเกลี้ยงบาง และมีน้ าหนักเบาการตกแต่งของเครื่ องเขิน ชนิ ด
นี้มีลกั ษณะเด่นที่นิยมการขูดขีดลวดลายประดับ หรื อภาษาพื้นถิ่นว่า “ฮายลาย ฮายดอก”

ภาพที่ ๒ ลวดลายฮายดอกของเครื่ องเขินนันทารามในอดีต

เทคนิคการตกแต่งผิวภาชนะด้วยวิธีการขูดลายนี้ ภาชนะที่จะทาลวดลายได้จะต้องมีผิวเรี ยบบาง ทา
ยางรัก ๔-๕ ชั้น แล้วรอจนแห้งสนิ ท การฮายดอกต้องใช้เหล็กปลายแหลมคล้ายเหล็กจาร ใบลานกรี ดลงไป
บนผิวของภาชนะที่ทาด้วยยางรัก การฮายดอกต้องอาศัยความชานาญเป็ นอย่างมาก โดยที่ไม่ให้เกิดเส้นลึ ก
มาก จนยางรักกระเทาะออก หรื อแผ่วเบาเกินไปจนทาให้มองลวดลายไม่เห็น
เมื่อฮายดอกเสร็ จแล้วจึงนายางรักที่ผสมกับชาดสี แดงถมลงไปในร่ องที่ขูดลายไว้ จากนั้นรอให้แห้ง
สนิท จึงนาไปขัดผิวส่ วนนอกสุ ดออกจนมองเห็นเส้นลวดลายสี แดงฝังอยูใ่ นพื้นที่สีดาของยางรัก จากนั้นจะ
เคลือบด้วยยางรักใสหรื อรักเงา เพื่อเป็ นการปิ ดเคลือบลวดลายทั้งหมดให้ติดแน่นกับภาชนะ เทคนิ คการฮาย
ดอกของเครื่ องเขิ นชนิ ดนี้ เองที่ เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมด้านภู มิปัญญา อันเป็ นเอกลักษณ์ ของเครื่ องเขิ น
เชี ยงใหม่มาแต่เดิ ม ซึ่ งต่อมาพม่าได้กวาดต้อนเอากลุ่มช่ างต่างๆ รวมไปถึงช่ างเครื่ องเขินกลับไปที่พม่า จน
ชาวพม่าเรี ยกเครื่ องเขินเทคนิคนี้วา่ “โยนเถ่” ซึ่งหมายถึงภาชนะเครื่ องใช้ของคนยวน

๓

สาหรับเครื่ องเขินที่ผลิตขึ้นจากแหล่งบ้านนันทารามในปั จจุบนั นั้น มีเทคนิ คการเขียนลวดลายที่ผิว
ภาชนะเป็ นอย่างเดียวกัน แต่เป็ นผลิตผลที่เกิดขึ้นจากคนอีกกลุ่มหนึ่งที่อพยพเข้ามาเป็ นพลเมืองเชี ยงใหม่ยุค
เจ้ากาวีละ ดังนั้นจึงอาจจะเรี ยกเครื่ องเขินชนิดนี้วา่ เครื่ องเขินเชียงใหม่รุ่นหลังก็ได้

ภาพที่ ๓-๔ ผลิตภัณฑ์เครื่ องเขินนันทารามในอดีต
ที่มา : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๔

ปั จจุบนั การผลิ ตเครื่ องเขินแบบนันทารามโดยใช้เทคนิ คและวัสดุด้ งั เดิมเหลือเพียงแห่ งเดียว และดู
เหมือนว่าจะสิ้ นสุ ดลง เนื่องด้วยเหตุปัจจัยหลายๆด้าน ทั้งเรื่ องของวัตถุดิบคือยางรักที่หาได้ยาก ชาดหรื อหาง
ที่ มี ราคาแพงลิ บ ลิ่ ว ซึ่ งถื อ เป็ นราคาต้น ทุ น การผลิ ต ที่ แ พง จนชาวบ้า นไม่ ส ามารถหาวัต ถุ ดิ บ เหล่ า นี้ มา
สร้างสรรค์ผลิตงานได้ รวมไปถึงรู ปแบบลวดลายเดิมๆ และบุคลากร(ช่าง)ท้องถิ่นที่ขาดช่วงในการสื บทอด
องค์ความรู ้เดิม นอกจากนี้จะเหลือเพียงแต่การผลิตเพื่อการตลาดการท่องเที่ยว เป็ นของที่ระลึกราคาถูก ที่ขาด
คุณค่าและคุณภาพ การฮายดอกทากันอย่างลวกๆ โดยใช้สีฝุ่น สี น้ ามันและสี สะท้อนแสงแทนชาด ไม่มีการ
เคลือบยางรัก ลวดลายสี สันจึงมักจะหลุดหายไปอย่างรวดเร็ ว และดูเหมือนว่าเครื่ องเขินเมืองเชี ยงใหม่ ถ้า
ยังไม่มีการชี้ ให้เห็นคุ ณค่าและความสาคัญของมรดกทางวัฒนธรรมด้านนี้ ในอนาคตไม่เกินสิ บปี เครื่ องเขิน
บ้านนันทาราม อาจจะเหลือแค่ชื่อและตัวอย่างชิ้นงานที่จดั แสดงภายในพิพิธภัณฑ์เท่านั้น
จากเหตุผลและสภาพปั ญหาดังกล่าว จึงสมควรที่จะสารวจข้อมูลและฐานข้อมูลเชิ งลึกของรู ปแบบ
ศิล ปกรรม ศึ ก ษากรรมวิธี เทคนิ ค กระบวนการในการท าเครื่ องเขิ นแบบโบราณ(ฮายลาย) ของจังหวัด
เชียงใหม่ ว่าลักษณะลวดลายในอดีตเป็ นอย่างไร แบบแผนของลวดลายตลอดจนชื่ อที่ใช้เรี ยกลวดลายต่างๆ
เป็ นอย่างไรตลอดจนพัฒนาการของลวดลายเครื่ องเขิ นบ้า นนันทารามที่ สื บทอดต่ อเนื่ องจากอดี ตจนถึ ง
ปั จจุบนั ว่ามีพฒั นาการอย่างไร เพื่อเผยแพร่ องค์ความรู ้และถ่ายทอดให้สาธารณะชนทัว่ ไปเห็นถึงคุณค่าและ
ความสาคัญ รวมไปถึงรวบรวมลวดลายโบราณจากเครื่ องเขินยุคเก่า กลับไปให้ช่างภายในชุ มชนเรี ยนรู ้และ
กลับมาขูดลายแบบเดิม พร้อมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีอตั ลักษณ์ ต่อยอดจากองค์ความรู ้เดิม นอกจากนี้
ยังต้องมีการจัดหาแนวทางปลูกจิตสานึ กของคนในชุ มชนและเยาวชนรุ่ นใหม่ให้ตระหนักถึงคุณค่าและการ
อนุรักษ์ดูแลรักษา หวงแหนมรดกทางภูมิปัญญาในชุมชนของตนเอง รวมถึงการอนุรักษ์ รักษางานหัตถกรรม
เครื่ องเขินบ้านนันทาราม อันเป็ นอัตลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ได้ต่อไปในอนาคต
๔. วัตถุประสงค์
๔.๑ สารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลลวดลายเครื่ องเขินแบบโบราณ(ฮายลาย) ของจังหวัดเชี ยงใหม่
เพื่อใช้เป็ นฐานคลังข้อมูลมรดกทางภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมอันเป็ นอัตลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่
๔.๒ ศึกษากรรมวิธีในการทาเครื่ องเขินโบราณ โดยใช้วสั ดุ เทคนิ คและลวดลายเดิ ม อันเป็ นอัต
ลักษณ์ของเครื่ องเขินเชียงใหม่
๔.๓ พัฒ นาและสร้ า งสรรค์ผ ลิ ต ภัณ ฑ์เ ครื่ อ งเขิ น เพื่ อ สื บ สานคุ ณ ค่ า ความส าคัญ ในมรดกทาง
วัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่ น เพื่อเป็ นแม่แบบและแนวทางในการสร้างสรรค์ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องเขินเมือง
เชียงใหม่ในอนาคต
๕

๕. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
๕.๑ หน่วยงานราชการระดับจังหวัด สามารถนาข้อมูลดังกล่าวจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้ งานหัตถกรรม
เครื่ องเขินโบราณและพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอนาคตได้
๕.๒ วัด ได้มีส่วนร่ วมในการสร้ างจิ ตส านึ ก ในการอนุ รักษ์ม รดกทางวัฒนธรรม ด้านภู มิปั ญญา
ท้องถิ่นให้แก่พุทธศาสนิกชนและประชาชนในชุมชนได้
๕.๓ ผูน้ าชุมชน ปราชญ์ชุมชน และสถานศึกษาภายในชุมชน ได้รับความรู ้และเห็นความสาคัญของ
เครื่ องเขินนันทาราม ในด้านภูมิปัญญาและคุณค่าทางมรดกทางวัฒนธรรม และสามารถนาไปพัฒนาต่อยอด
กิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปกรรมทางพุทธศาสนาต่อไป
๕.๔ บุ ค คลทั่ว ไปที่ ส นใจเข้า ร่ ว มโครงการวิ จ ัย ได้มี ค วามตระหนัก และรั บ รู ้ ใ นงานอนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา ตลอดจนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่า ความสาคัญของเครื่ องเขินแห่ ง
บ้านนันทาราม
๖. คาถามหลักในการวิจัย
สภาพปั ญหาของงานหัตถกรรมเครื่ องเขิน ในกระบวนการ วิธีการแบบดั้งเดิมในปั จจุบนั เป็ นอย่างไร
และปั จจุบนั มีลวดลายแบบดั้งเดิมที่พอจะเก็บเป็ นข้อมูลที่ไหนได้บา้ ง เพื่อบันทึกภาพถ่ายและเก็บเป็ นข้อมูล
พื้นฐานเพื่อรื้ อฟื้ นลวดลายโบราณให้ช่างกลับมาทาลางขูดลายเดิ ม ซึ่ งจะสามารถคงอัตลักษณ์ของเครื่ องเขิน
แห่ ง บ้า นนันทารามไว้ไ ด้ รวมถึ ง เทคนิ ค วิธี ก าร ขั้นตอนในการท าเครื่ องเขิ น แบบโบราณในแต่ ล ะชิ้ น มี
ลักษณะเฉพาะอย่างไร ซึ่ งการได้มาซึ่ งข้อมูลการศึกษาครั้งนี้ สามารถสร้ างองค์ความรู ้ และเป็ นแนวทางใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานหัตถกรรมเครื่ องเขินของชุ มชนนันทาราม ให้มีเอกลักษณ์เหมือนเช่นอดีตได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสมกับสภาพสังคมยุคปั จจุบนั
๗. กรอบแนวคิดของการวิจัยและนิยามศัพท์
“การศึกษาและรวบรวมรู ปแบบลวดลายขูดโบราณ ของเครื่ องเขิน บ้านนันทาราม เพื่อการอนุรักษ์
และฟื้ นฟู ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องเขิ นจังหวัดเชี ยงใหม่”
เป็ นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านรู ปแบบของ
ศิลปหัตถกรรมเครื่ องเขินโบราณ ศึกษาเทคนิ คการทา วัสดุ รวมไปถึ งการออกแบบผลิ ตภัณฑ์ให้เป็ นที่
ต้องการของตลาดการท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาสร้ างสรรค์งานหัตถกรรมเครื่ องเขินบ้านนันทารามโดยใช้
ลวดลายโบราณที่ ไ ด้จากการศึ ก ษา ให้ก ลับ มาเป็ นเครื่ องเขิ นนันทาราม ที่ มี อตั ลัก ษณ์ แ ละคุ ณค่ า เป็ นที่
ต้องการของนักท่องเที่ยวและนักสะสมเหมือนดังเช่นอดีตที่ผา่ นมา ดังรายละเอียดที่แสดงไว้ในแผนภูมิ ๗.๑
ดังนี้

๖

เครื่องเขินบ้านนันทาราม

รวมรวมรูปแบบลวดลาย
โบราณ

ศึกษาเทคนิควิธีการ
ขันตอนในการทาเครื่อง
เขิน

ออกแบบผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ

แผนภูมิ ๑ กรอบแนวคิดของการวิจยั

การสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
ให้ตระหนักถึงคุณค่าทางมรดกทางวัฒนธรรมตนโดยการ
จัดทานิทรรศการ

จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเรื่องเครื่องเขินนันทาราม

เผยแพร่รูปแบบลวดลายเครื่องเขินโบราณ ที่ได้จาก
งานวิจัย ให้กับกลุ่มช่างภายในชุมชน
แผนภูมิที่ ๑ กรอบแนวคิดของการวิจยั

๘. นิยามศัพท์
เครื่ องเขินนันทาราม

(Lacquer Ware Nantaran) งานหัตถกรรมอันเป็ นอัตลักษณ์ ของเมือง
เชียงใหม่ ทาเป็ นภาชนะรู ปทรงต่างๆ ที่ทาจากไม้ไผ่นามาสานหรื อถักแล้ว
ทาโครงฉาบด้วยรักสมุกหรื อรักเพื่อกันน้ าซึ มหลายๆชั้น ก่อนตกแต่งผิว
ให้เรี ยบเกลี้ ยงแล้วจึงใช้เหล็กแหลมขูดลวดลาย ก่อนจะถมร่ องลายด้วย
ชาด แล้วขัดผิวให้ผวิ เรี ยบเสมอกันอีกครั้ง
๗

การสื บทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom Inheritance) หมายถึง การถ่ายทอดความรู ้และทักษะ
เฉพาะบุ คคลในท้องถิ่ นด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ งที่ ทาให้ผูอ้ ื่ นได้เรี ยนรู ้
และต่ อ เนื่ อ งไปยัง คนอี ก หลายรุ่ น เพื่ อ ดารงรั ก ษาไว้ใ ห้ เ ป็ นมรดกของ
ท้องถิ่นและของชาติ
งานหัตถกรรมเครื่ องเขิน (Lacquer Ware) หมายถึง ภาชนะเครื่ องใช้ที่สานด้วยไม้ไผ่เป็ นโครงแล้ว
เคลื อ บด้ว ยสมุ แ ละยางรั ก ให้ เ กิ ด ความคงทน จากนั้น จึ ง เขี ย นลาดลาย
ประดับตกแต่งด้วยชาด ทองคาเปลว หรื อ เงิ นเปลว หรื ออาจตกแต่งด้วย
การขุดลาย หรื อกรรมวิธีตกแต่งอื่นๆ ตามศิลปวัฒนธรรมและความนิ ยม
ของแต่ละพื้นที่
๙. วิธีการดาเนินการรวบรวมและจัดเก็บข้ อมูล
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง จึงกาหนดขั้นตอนวิธีการดาเนินงานดังนี้
๙.๑ ทาการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร เช่น หนังสื อหรื อเอกสารผลงานวิจยั ที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งข้อมูลภาค
เอกสารได้จากห้องสมุดของทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องสมุดคณะ
วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องสมุดคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหม่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็ นต้น
๙.๒ การศึกษาภาคสนาม จะเป็ นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งสะสมเครื่ องเขินนันทารามโบราณ ซึ่ ง
จะได้มาซึ่ งข้อมูลชุมชนที่เกี่ยวข้องกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเครื่ องเขิน รู ปแบบลวดลาย รายละเอียด
เกี่ยวกับเทคนิควิธี (ประกอบด้วยบุคคล กลุ่มคน องค์กรใดบ้าง)
เป็ นการวิจยั เชิงคุ ณภาพที่เน้นกระบวนการเก็บข้อมูลตัวอย่าง ลวดลายเครื่ องเขินนันทาราม
โบราณ ที่ปรากฏตามแหล่งต่างๆ ทั้งในส่ วนของภาครัฐและอยูใ่ นครอบครองของเอกชน รวมถึงแหลงผลิ ต
เพื่อการพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่ องเขินนันทารามให้กลับมามีอตั ลักษณ์ตามเดิม โดยใช้วิธีการศึกษา
เนื้ อหารายละเอี ยดเครื่ องเขิ นยุคโบราณ สัมภาษณ์ เชิ งลึ กพระภิ ก ษุ สงฆ์ ผูน้ าชุ ม ชน กลุ่ มช่ างชุ มชน กลุ่ ม
นัก วิช าการผูร้ ู ้ รวมถึ งนัก สะสมเครื่ องเขิ นในจัง หวัดเชี ย งใหม่และพื้ นที่ ใกล้เคี ย ง โดยใช้แบบสอบถาม
บันทึกภาพ วัดขนาด และการจดบันทึก
๙.๓ พื้นที่ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล (ระบุจงั หวัด/อาเภอ/ตาบล/สถานที่) เนื่องจากการ
สารวจเบื้องต้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ และเข้าไปทาทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ รวมถึงการศึกษา
ดูงานตามพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ งแต่ละแหล่งข้อมูลจะมีการเก็บรักษาเครื่ องเขินนันทารามนี้ไว้
โดยกาหนดพื้นที่ในการศึกษาทั้งหมด ๑๑ แหล่งข้อมูล ดังนี้
๘

๑. วัดในเขตเมืองเชียงใหม่และเมืองลาปาง
๓ แห่ง
๒. พิพิธภัณฑ์ในเมืองเชียงใหม่
๑ แห่ง
๓. บ้านของเอกชนที่ครอบครองเครื่ องเขินในจังหวัดเชียงใหม่
๔ แห่ง
๔. แหล่งที่ทาเครื่ องเขินนันทาราม
๑ แห่ง
๕. สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
๒ แห่ง
๙.๔ การวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ทาการวิเคราะห์ถูกต้อง จึงต้องจัดทาระบบ โดยการจัด
หมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้ ทั้งในส่ วนของเทคนิ ควิธี รู ปแบบโครงสร้ าง และลวดลายเครื่ องเขินโบราณที่ได้
จากการสารวจ เพื่อเตรี ยมทาการวิเคราะห์ถึงพัฒนาการ ตลอดจนเปรี ยบเทียบลวดลายที่ได้จากแหล่งต่างๆ
ก่อนนาข้อมู ลส่ วนหนึ่ งที่ได้ กลับไปออกแบบและสร้ างสรรค์ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องเขิ นนันทารามอี กครั้ง โดย
อาศัยรู ปแบบเดิม เทคนิคเดิม ลวดลายเดิม ในการสร้างสรรค์ผลงานต้นแบบให้กบั ชุมชน
๙.๕ การสรุ ปผล งานวิจ ยั ชิ้ นนี้ เป็ นการวิจยั เชิ ง คุ ณภาพที่ เน้นกระบวนการเก็ บข้อมู ล ตัวอย่า ง
ลวดลายเครื่ องเขินนันทารามโบราณ ที่ปรากฏตามแหล่งต่างๆ ทั้งในส่ วนของภาครัฐและอยูใ่ นครอบครอง
ของเอกชน รวมถึงแหลงผลิต เพื่อการพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่ องเขินนันทารามให้กลับมามีอตั ลักษณ์
ตามเดิม โดยนาเสนอเป็ นลักษณะของการวิจยั แบบการประพันธ์และการพรรณาโวหารพร้อมภาพประกอบ
๙.๖ กระบวนการในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล (อธิ บายแต่ละขั้นตอน)
วิธีการและเครื่ องมือที่
ระยะ
สถานที่
ใช้
เวลา
๑. ศึกษาเอกสารที่
- ข้อมูลด้านเอกสาร
- การสารวจข้อมูล
ห้องสมุดและ ๑ เดือน
เกี่ยวข้องกับเครื่ องเขิน - ภาพถ่าย
เบื้องต้น
แหล่งเรี ยนรู ้ใน
จังหวัด
เชียงใหม่
๒. ศึกษาสภาพบริ บทของ - ชิ้นงานเครื่ องเขินที่พบ - การสารวจข้อมูล
ชุมชนบ้านนัน ๑ เดือน
ชุมชนที่ทาเครื่ องเขิน ในชุมชน
เบื้องต้น
ทาราม
ร่ วมกับพระภิกษุสงฆ์ - ภาพถ่ายลวดลาย/
- การสัมภาษณ์เชิงลึก อ.เมือง
และผูน้ าชุมชน
รู ปแบบเครื่ องเขิน
- การสังเกตการณ์
จ.เชียงใหม่
โบราณ
อย่างมีส่วนร่ วม
๓. ศึกษาสภาพบริ บทของ - เทคนิคการขูดลาย/
- การสารวจข้อมูล
ชุมชนบ้านละ ๑ เดือน
ชุมชนที่ทาเครื่ องเขิน วิธีการผูกลาย/รู ปแบบ เบื้องต้น
แกง กาแพงดิน
ร่ วมกับพระภิกษุสงฆ์ - ภาพถ่ายลวดลาย/
- การสัมภาษณ์เชิงลึก อ.เมือง
และผูน้ าชุมชน
รู ปแบบเครื่ องเขิน
- การสังเกตการณ์
จ.เชียงใหม่
โบราณ
อย่างมีส่วนร่ วม
ที่

การดาเนินงาน

ประเภทของข้ อมูล

๙

๔. ศึกษารู ปแบบเครื่ อง
- ภาพถ่ายลวดลาย
เขินร่ วมกับนักวิชาการ รู ปแบบเครื่ องเขิน
โบราณ
๕. ประมวลผล

๖. ออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้กบั ชุมชน

๗. อบรมสร้างความเข้าใจ
ร่ วมกันระหว่างวัด
ชุมชน และ
สถานศึกษา เกี่ยวกับ
โครงการ และให้
ความรู ้ คุณค่า
ความสาคัญของเครื่ อง
เขินบ้านนันทาราม
๘. ถ่ายทอดความรู ้เกี่ยวกับ
เครื่ องเขินบ้านนันทา
รามให้แก่ชุมชนและ
ผูเ้ กี่ยวข้อง
๙. สรุ ปผลการวิจยั และ
ขยายผลสู่ ภาคปฏิบตั ิ

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติความเป็ นมา
ลวดลายเครื่ องเขิน
เทคนิคการขูดลาย/
วิธีการผูกลาย/รู ปแบบ
ลวดลายที่ได้จาก
การศึกษาข้างต้น
- รู ปแบบและเทคนิค
การขูดลาย/วิธีการผูก
ลาย/ลวดลายโบราณ

- การสารวจข้อมูล
บ้านเอกชนที่
เบื้องต้น
สะสมเครื่ อง
- การสัมภาษณ์เชิงลึก เขินในเมือง
เชียงใหม่
เป็ นลักษณะของการ
วิจยั แบบการ
ประพันธ์และการ
พรรณาโวหารพร้อม
ภาพประกอบ

๑ เดือน

๑ เดือน

- การออกแบบพร้อม
ช่างอย่างมีส่วนร่ วม

ชุมชนบ้านช่าง ๑ เดือน
คา อ.เมือง
จ.เชียงใหม่

- องค์ความรู ้การสร้าง,
การอนุรักษ์ และการ
รับรู ้คุณค่าของมรดก
ทางวัฒนธรรม

- การบรรยายให้
ความรู ้แก่ชุมชน

สานักส่ งเสริ ม ๑ เดือน
ศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

- ข้อมูลที่ได้จากการลง
พื้นที่ และสร้างความ
เข้าใจในแต่ละชุมชน
- เว็บไซต์
จัดทารู ปเล่มรายงาน

- การจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานวิจยั
- เอกสารคู่มือความรู ้
เครื่ องเขินนันทาราม
- การสังเคราะห์ การ
วิเคราะห์ และสรุ ปผล
- การนาเสนอ
ผลงานวิจยั โดยการ
ตีพิมพ์บทความวิจยั

ชุมชนบ้านนัน
ทาราม

๑ เดือน

วารสารคณะ
วิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

๑ เดือน

๑๐

๑๐. ระยะเวลาทาการวิจัย และแผนการดาเนินงานตลอดโครงการ
ตารางที่ ๒ แผนการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์

แผนงาน

ช่วงที่ ๑
เดือนที่ เดือนที่
๑-๓

๑. สารวจและเก็บ
รวบรวมข้อมูล
ลวดลายเครื่ องเขิน
แบบโบราณ(ฮาย
ลาย) ของจังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อใช้
เป็ นฐานคลังข้อมูล
มรดกทางภูมิ
ปั ญญาด้าน
วัฒนธรรม

๑.๑ ศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับเครื่ องเขิน
๑.๒ ศึกษาสภาพบริ บท
ของชุมชนที่ทาเครื่ องเขิน
๑.๓ สร้างความเข้าใจ
ร่ วมกันระหว่างวัด ชุมชน
และสถานศึกษา
๑.๔ ศึกษาตัวอย่างชิ้นงาน
จากแหล่งข้อมูลเอกชนที่
สะสมเครื่ องเขินนันทา
ราม
๒. ศึกษากรรมวิธี ศึกษารู ปแบบเครื่ องเขิน
ในการทาเครื่ อง ร่ วมกับนักวิชาการ
เขินโบราณ โดยใช้ ตัวอย่างชิ้นงานจาก
วัสดุ เทคนิคและ แหล่งข้อมูลเอกชนที่
ลวดลายเดิม อัน สะสมเครื่ องเขินนันทา
เป็ นอัตลักษณ์ของ ราม
เครื่ องเขินเชียงใหม่
๓. พัฒนาและ
๓.๑ ออกแบบสร้างสรรค์
สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์เครื่ องเขินให้คง
ผลิตภัณฑ์เครื่ อง ความเป็ นอัตลักษณ์เครื่ อง
เขิน เพื่อสื บสาน เขินเมืองเชียงใหม่
คุณค่าความสาคัญ ๓.๒ ถ่ายทอดความรู ้
ในมรดกทาง
เกี่ยวกับเครื่ องเขินนันทา
วัฒนธรรมด้านภูมิ รามให้แก่สาธารณชน
ปั ญญาท้องถิ่น เพื่อ ๓.๓ สรุ ปผลการวิจยั และ
เป็ นแม่แบบและ ขยายผลสู่ภาคปฏิบตั ิ
แนวทางในการ
สร้างสรรค์

๔-๖

ช่วงที่ ๒
เดือนที่ เดือนที่
๗-๙

๑๐-๑๒

ชื่อผูด้ าเนิน
โครงการ
ที่รับผิดชอบ
ฐาปกรณ์ เครื อระยา

ฐาปกรณ์ เครื อระยา
และคณะ

๑๑

วัตถุประสงค์

แผนงาน

ช่วงที่ ๑
เดือนที่ เดือนที่
๑-๓

๔-๖

ช่วงที่ ๒
เดือนที่ เดือนที่
๗-๙

๑๐-๑๒

ชื่อผูด้ าเนิน
โครงการ
ที่รับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เครื่ อง
เขินเมืองเชียงใหม่
ในอนาคต

ตารางที่ ๓ ผลงานในแต่ละช่วงเวลา
ช่ วงที่
เดือนที่
ผลงานทีค่ าดว่าจะสาเร็จ
๑–๓
ได้ความรู ้และเข้าใจในสภาพบริ บทของเครื่ องเขินบ้านนันทาราม ได้เก็บ
๑
ตัวอย่างรู ปแบบและลวดลายโบราณจากชิ้นงาน และแนวทางการอนุ รักษ์ใน
ชุมชน
๔–๖
สร้างกระบวนการจัดการ การรับรู ้ และการตระหนักในคุณค่าความสาคัญ
ของอัตลักษณ์เครื่ องเขินบ้านนันทารามให้แก่ผนู ้ าชุมชน ปราชญ์ชุมชน ช่าง
พื้นบ้านและสถานศึกษาในชุมชน
๗–๙
ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐทุกระดับที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่ วมในการศึกษา
๒
และหาแนวทางในการพัฒนารู ปแบบเครื่ องเขินนันทาราม ให้กลับมามีอตั
ลักษณ์อย่างเป็ นรู ปธรรม
๙ - ๑๒
ได้องค์ความรู ้ดา้ นงานหัตถกรรมเครื่ องเขินในชุมชน และสามารถถ่ายทอดให้
เกิดการเรี ยนรู ้และเห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมด้านงานหัตถกรรม
ท้องถิ่นกับเมืองเชียงใหม่
๑๑. งบประมาณรวมตลอดโครงการ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้ วน)
รายการ
๑. งบบุคคลากร
๑.๑ ค่าจ้างนักวิชาการ (ลงพื้นที่สารวจ เก็บข้อมูล) ๑ คนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท ๕ ครั้ง
๑.๒ ค่าจ้างนักศึกษา (ลงพื้นที่สารวจ เก็บข้อมูล) ๕ คนๆ ละ ๒๐๐ บาท ๕ ครั้ง
๒. งบดาเนินงาน
๒.๑ ค่ าตอบแทนคณะผู้วจิ ัย
๒.๑.๑ ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการวิจยั จานวน ๑ คนๆ ตลอดโครงการ

จานวนเงิน
๑๐,๐๐๐.๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕๔,๐๐๐.๒๕,๐๐๐
๑๒

๒.๑.๒ ค่าตอบแทนนักวิจยั ร่ วม จานวน ๑ คนๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ตลอด
โครงการ
๒.๑.๓ ค่าตอบแทนที่ปรึ กษา จานวน ๒ คนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท ตลอด
โครงการ
๒.๑.๔ ค่าตอบแทนวิทยากรอบรม/สาธิ ต จานวน ๓ คนๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท
๒.๒ ค่ าใช้ สอย
๒.๒.๑ ค่าใช้จ่ายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลรู ปแบบเครื่ องเขินตามสถานที่ต่างๆ
จานวน ๕ แหล่งข้อมูลๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท
๒.๒.๒ ค่าใช้จ่ายการประชุมกลุ่มย่อยและสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มช่าง ผูน้ า
ชุมชน ปราชญ์ชุมชน สถานศึกษาของชุมชน จานวน ๒ ชุมชนๆ ละ
๕,๐๐๐ บาท
๒.๒.๓ ค่าใช้จ่ายการจัดนิทรรศการ/สัมมนาทางวิชาการ จานวน ๑ ครั้งๆ ละ
๒๐,๐๐๐ บาท
๒.๒.๔ ค่าจัดทารายงานวิจยั ความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์
๒.๒.๕ ค่าจัดทาเอกสารรวบรวมลวดลายโบราณให้ช่างในชุมชน
๒.๒.๖ ค่าใช้จ่ายในการทาบอร์ ดนิทรรศการ
๒.๒.๗ ค่าใช้สอยวัสดุอื่นๆ
๒.๓ ค่ าวัสดุ
๒.๓.๑ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
๒.๓.๒ วัสดุที่ใช้ในการอบรมเครื่ องเขิน
๒.๓.๓ วัสดุสานักงาน
๒.๔ ค่ าสาธารณูปโภค
ไปรษณี ย ์ ไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์
รวมงบประมาณ

๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๙,๐๐๐
๑๐๘,๐๐๐.๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๘,๐๐๐
๒๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๒๕,๐๐๐.๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๓,๐๐๐.๒๐๐,๐๐๐.-

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ
ตารางที่ ๔ งบประมาณรวมตลอดโครงการ

๑๓

บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาเรื่ อง “การศึกษาและรวบรวมรู ปแบบลวดลายขูดโบราณ ของเครื่ องเขิน บ้ านนันทาราม เพื่ อ การอนุ รัก ษ์ และฟื้ นฟู ผลิต ภั ณฑ์ เครื่ อ งเขิ น จั งหวัด เชี ย งใหม่ ” ผูว้ ิจยั ได้ก าหนดการทบทวน
วรรณกรรมในหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องสองกลุ่ม ได้แก่
๒.๑) ความหมายของเครื่ องเขิน
๒.๒) ประวัติความเป็ นมาของเครื่ องเขิน
๒.๓) แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องเขิน
๒.๔) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
๒.๕) การวิจยั ของบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวกับเครื่ องเขิน
๒.๖) การวิจยั ของบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวกับยางรัก
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๒.๑. ความหมายของเครื่ องเขิน
จากหนังสื อพจนานุ กรมศัพท์ศิลปกรรม (๒๕๓๐) ได้พูดถึ งเครื่ องเขินได้ความว่าเป็ นภาชนะที่ทา
จากผิวไผ่ ซึ่ งนามาเรี ยดแล้วทาเป็ นโครงฉาบด้วยรั กสมุกหรื อรักชาด เพื่อกันน้ ารั่ วซึ ม ตกแต่งผิวให้เรี ยบ
เกลี้ ยงแล้วจึงเขียนลายหรื อขีดผิวถมสี ที่เรี ยกว่าการชักเส้นไหม ต่อจากนั้นจึงทารักน้ าเกลี้ ยงให้เป็ นเงางาม
และมัน ภาคเหนื อและภาคกลางตอนเหนื อนิ ยมทาเป็ นภาชนะใช้สอย เช่ น

ขันโอ ขันข้าว ขันดอก พาน

กระโถน กล่องยาเส้น และหี บผ้า
เขิน เป็ นศิลปะพื้นบ้านของไทยประเภทเครื่ องรัก มีมาแต่โบราณภายหลังขาดตอนไปไทเหนื อได้รับ
อิทธิ พลวิธีการมาจากไทยเขิ น ซึ่ งอยู่ในยูนานตอนใต้จึงเรี ยกว่าเครื่ องเขิ น วิธีทาดั้งเดิ มถ้าเป็ นภาชนะโค้ง
วงกลม เช่ น พาน จะเรี ยดไม้ไผ่แบนเป็ นเส้นเล็กๆ ขดเป็ นวงโค้งขึ้นไปเป็ นขั้นๆเว้าเข้าและออกตามทรงที่
ต้องการ โดยไม่จาเป็ นต้องมีเส้นตั้งถ้าเป็ นส่ วนแบนของภาชนะกลม เช่ น ก้นพาน หรื อ ภาชนะที่เป็ นกล่อง
เหลี่ยม เช่น หี บผ้า ใช้ผวิ ไม้ไผ่สานลายขัดเป็ นโครง ภาชนะรู ปเหลี่ยมมีโค้ง เช่น กล่องข้าว โครงจะทาด้วยไส้
ไม้ไผ่สานลายขัด การแก้ปัญหาส่ วนเว้าเข้าออกนั้นเป็ นเสน่ห์อนั น่าภูมิใจของช่างเขิน ช่างชั้นหลังคาบางคน
ใช้วธิ ี เครื่ องจักสานธรรมดาคือ ขึ้นโครงด้วยเส้นไผ่ ๖-๘ เส้น เป็ นโครงทางตั้งก่อนขัดเป็ นวงอย่างที่ภาษาช่าง
เรี ยกว่า ลายก้นเข่ง
๑๔

ส าหรั บ ค าว่ า เครื่ อ งเขิ น ในภาษาอัง กฤษ ศู น ย์ส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมภาคเหนื อ กรมส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม (ม.ป.ป.) ใช้คาว่า lacquer ware ซึ่ งที่มาของคาว่า lacquer เริ่ มมีใช้มา
ตั้งแต่คริ สศตวรรษ ๑๗ ในประเทศฝรั่งเศสใช้คาว่า lacquer ซึ่ งหมายถึ ง กาวยาง หรื อ คลัง่ ที่ใช้สาหรับติด
ประทับเอกสารเพื่อไม่ให้แยกออกหรื อเปิ ดออกมาได้ ส่ วนในประเทศสเปนและโปรตุเกสใช้คาว่า lacre มา
ตั้งแต่คริ สศตวรรษที่ ๑๖ ประเทศอิตาลีใช้คาว่า lacra และมีการเปลี่ยนรู ปแบบมาเป็ น lacquar ส่ วนยางรักใช้
คาว่า lacquer แต่คาอังกฤษทั้ง ๒ คานี้ หาได้ใช้หมายถึง เครื่ องเขินหรื อยางรัก แต่เป็ นคาทัว่ ไปสาหรับน้ ามัน
ขัดเงา หรื อน้ ามันเคลือบซึ่ งเป็ นสี ใส สาหรับใช้ทาวัตถุโลหะหรื อไม้ ตามร้านขายเครื่ องก่อสร้างต่างๆ แต่ถา้
กล่าวถึ ง lacquer ในเรื่ องเครื่ องเขินของตะวันออกไกล เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ต้องเข้าใจว่าเป็ นศัพท์เฉพาะ
หมายถึงยางรักและ lacquering ก็คือการลงรักนัน่ เอง
สะอาด หงส์ ยนต์( ๒๕๐๕) ได้ให้คาจากัดความถึ ง น้ ารั กหรื อยางรั ก ว่าได้มาจากต้นรั ก lac tree
(ภาษาพฤกษศาสตร์ Melanorrhoca Usitata) เป็ นไม้ยืนต้นขนาดย่อม การกรี ดเอายางก็กรี ดที่ลาต้นและใช้
ภาชนะรองคล้ายคลึงกับการกรี ดต้นยาง rubber ของภาคใต้ ต้นรักในไทยมีที่ภาคเหนื อ เช่น ที่เชี ยงใหม่ และ
ที่ภาคใต้ เช่น ที่ไชยา เดิมเรี ยกว่า รักเชียงใหม่ รักไชยา แต่ในปั จจุบนั ไม่ปรากฏว่ามีรักไชยา อาจเป็ นเพราะทา
อย่างอื่นดีกว่าจึงพากันเลิกทารักไปจนหมด

๒.๒. ประวัติความเป็ นมาของเครื่ องเขิน
วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (๒๕๒๕) ได้กล่าวในมรดกไทยว่า เครื่ องเขินเป็ นเครื่ องใช้ของชาวล้านนามาตั้งแต่
สมัยโบราณ มีลกั ษณะคือเป็ นภาชนะและมีโครงเป็ นเครื่ องจักรสาน หรื อาจจะเป็ นไม้จริ งหลังจากนั้นจะมี
การเคลือบด้วยยางรักหลายๆชั้น เพื่อทาหน้าที่ยดึ โครงสร้างให้แข็งแรงและกันความชื้ น การทารักหลายๆชั้น
ก็เพื่อชั้นแรกทาหน้าที่ยดึ โครงสร้างขั้นต่อๆไปเป็ นการช่วยตกแต่งผิวภาชนะให้เกิดความเรี ยบหลังจากนั้นจะ
มีการตกแต่งให้เกิ ดความสวยงาม โดยมรการเขียนลวดลายด้วยชาดหรื อการขูดผิวภาชนะให้เกิ ดลวดลาย
เครื่ องเขินที่เป็ นของใช้โดยทัว่ ไปๆไป มักจะมีน้ าหนักที่เบาตกแต่งโดยใช้สีดากับสี แดง ถ้าเป็ นของใช้ในงาน
พิธีกรรมจะมีการนาทองคาเปลวมาประดับตกแต่งมากขึ้นหรื อมีการปั้ นรัก พิมพ์รักให้เกิดลวดลายสวยงาม
ในภาคเหนื อของไทยจัดเป็ นแหล่งสาคัญที่ผลิ ตเครื่ องเขิน คาว่าเครื่ องเขินน่าจะเป็ นคาที่ถูกเรี ยกขึ้นในภาย
หลังจากคนภาคกลางที่ ข้ ึนไปอยู่ในภาคเหนื อเพราะในสมัยก่ อนการผลิ ตเครื่ องเขินในภาคเหนื อเรี ยกเป็ น
ภาษาพื้นเมืองว่า การทาฮักทาหาง มาตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะฉะนั้นคาว่าเครื่ องเขินน่าจะถูกบัญญัติข้ ึนมา
๑๕

เมื่อประมาณ ๑๐๐ ปี มานี่ เองมี ข ้อสันนิ ษฐานว่าคนจี นรู ้ จกั ท าเครื่ องเขิ นอย่างแพร่ หลายก่ อนชาติ อื่นราว
๓,๐๐๐ ปี และได้มีการทาติดต่อกันมาหลายยุคหลายสมัย เช่น ในราชวงศ์หมิง มีการทาเครื่ องเขินหลายเมือง
เช่ นที่เมืองตาลี ฟูและตังเกี๋ ย มีการพบชิ้ นส่ วนเครื่ องเขินในหลุ มศพของบุคคลต่างๆ ที่ฝังไว้เมื่อหลายพันปี
มาแล้ว และเครื่ องเขินน่ าจะแพร่ หลายสู่ เกาหลี เวียดนาม ญี่ปุ่น และแถบเอเชี ยร์ อาคเนย์ เช่ น ประเทศไทย
และพม่า Sylvia Fraser (๑๙๘๕) กล่าวในหนังสื อเครื่ องเขินพม่าว่า พม่าได้รับกรรมวิธีการทาเครื่ องเขินจาก
จีนตั้งแต่สมัยปยู (pyu ๕๐๐-๙๐๐ AD) โดยผ่านทางเผ่าเชี ยง (Chiang) ซึ่ งอยูท่ างพรมแดนตะวันตกของพม่า
โดยจะรับเทคโนโลยีต้ งั แต่สมัยฮัน่ เป็ นต้นมา เพราะมณฑลเสฉวนจะเป็ นแหล่งวัตถุดิบสาคัญในการผลิต ซึ่ ง
มีชาดและยางรักซึ่ งพวกเทียน (tian) และ โป (po) ในมณฑลยูนนานก็รู้จกั การใช้วตั ถุดิบเหล่านี้ ผลิตและคง
ถ่ายทอดกรรมวิธีไปทัว่ บริ เวณต่อมาพวกทางเหนื อของน่านเจ้าก็อพยพลงมาสู่ ดินแดนปยู และนาความรู ้ใน
การผลิ ตเครื่ องเขินลงมาด้วย ซึ่ งเครื่ องเขินพม่าที่เก่าที่สุดพบในเจดี ยม์ ิ นกาลาเซดิ หรื อมันตระเจดี ย ์ (Mingala-Zei-de) อายุราว ค.ศ. ๑๒๗๔ เป็ นกล่องไม้สักทรงกระบอกเขียนด้วยยางรักและสี โอ๊ค
นอกจากนี้ เครื่ องเขินที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดในพุกาม จะได้รับกรรมวิธีจากยวน (yun) เป็ นภาษาฉาน
(Shan) ที่ใช้เรี ยกดินแดนล้านนา ตั้งแต่ยนู นานลงมาจนถึงเชียงใหม่ซ่ ึ งพม่าคงได้รับกรรมวิธีการผลิตจากพวก
ยวน สาหรับเครื่ องเขินของไทยในดินแดนล้านนา สรัสวดี อ๋ องสกุล(๒๕๒๙) กล่าวในประวัติศาสตร์ ลา้ นนา
ว่า มีขอ้ สันนิษฐานว่าได้รับจากชาวไทเขินที่อพยพมาจากเชียงตุงนั้น คาดว่าคงจะได้รับกรรมวิธีต่างๆ จากจีน
ผ่า นน่ า นเจ้า มาเป็ นเวลาช้า นาน จนถึ ง แหล่ ง ที่ อ ยู่ข องไทยทางรั ฐฉานแล้วแยกเข้า พุ ก ามหรื อ เชี ย งใหม่
จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. ๑๕๕๑-๑๕๕๘ บุเรงนองเข้ามาตีเมืองเชี ยงใหม่ ได้กวาดต้อนช่างฝี มือจานวน ๔,๐๐๐
คน ซึ่ ง มี ช่ า งเขิ นรวมอยู่ด้วยไปยัง พม่ า (pequหรื อหงสาวดี ) และในช่ วงปี ค.ศ. ๑๕๕๘-๑๗๗๕ ที่ พ ม่ า
ปกครองล้านนา กษัตริ ยเ์ ชียงใหม่ตอ้ งส่ งเครื่ องบรรณาการประกอบด้วย ช้าง ม้า ผ้าไหม และเครื่ องเขินไปให้
พม่าด้วย
Sylvia Fraser-Lu (๑๙๘๕) กล่าวในหนังสื อเครื่ องเขินพม่าว่า พญาอลองพญายกทัพมาปราบล้านนา
ในปี พ.ศ. ๒๓๐๕ ได้อีกและได้กวาดต้อนผูค้ นไปอยูเ่ มืองไลข่า (laikha) ประเทศพม่าในรัฐฉาน ซึ่ งทาให้เพิ่ม
ช่างฝี มือมากขึ้น มีหลักฐานว่าผูค้ รองรัฐฉาน (เมือง laikha) ก็เคยนาช่างฝี มือตามชายาเมืองของตนจากเมือง
lin-zin ใกล้เวียงจันทร์ ไปตกแต่งเจดียด์ ว้ ยกรรมวิธีลงรัก เพราะฉะนั้นจึงมีความเป็ นไปได้วา่ เชี ยงใหม่มีการ
ผลิตเครื่ องเขินอยูแ่ ล้ว เมื่อราวปี พ.ศ. ๒๑๐๐ เนื่องจากมีคนไทยจานวนมากที่เข้าใจว่าไทยได้รับอิทธิ พลการ
ทาเครื่ องเขินมาจากพม่า แต่ที่จริ งนั้นพม่าได้วิชาการทาเครื่ องเขินไปจากไทย มีเอกสารที่รับรองข้อความนี้
เช่ น สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุ ภาพทรงกล่าวเรื่ องเที่ยวพม่า ๒๔๗๘ ว่า “ได้ความรู ้ แปลกใหม่ในทาง
๑๖

โบราณคดี เนื่องด้วยทาของลงรักในเมื องพม่าอย่างหนึ่ งจะกล่าวไว้ตรงนี้ ดว้ ย ฉันเห็นในหนังสื อพงศาวดาร
พม่าฉบับหนึ่ งว่าวิชาทาของลงรักนั้น พระเจ้าหงสาวดี บุเรงนองได้ไปจากเมืองไทย (คือว่าได้ช่างรักไทยไป
เมื่อตีกรุ งศรี อยุธยาได้ใน พ.ศ. ๒๑๑๒) ถ้าจริ งดังว่าก็พอสันนิ ษฐานได้วา่ ครั้งนั้นได้ไปแต่วิธีทาชักน้ าเกลี้ยง
กับทาลายรดน้ า จึงมีของพม่าทาเช่ นกันมาแต่โบราณ แต่วิธีที่ขุดพื้นรักลงไปเป็ นรู ปภาพและลวดลายต่างๆ
นั้น พวกช่างชาวเมืองพุกามเขาบอกฉันว่าเพิ่งได้วิธีไปจากเมืองเชี ยงใหม่ เมื่อชั้นหลัง” และชาวพม่าก็เรี ยก
ภาชนะเครื่ องเขินว่า โยนเถ่ ซึ่ งแปลว่าเครื่ องของคนโยนหรื อคนยวนซึ่ งหมายถึงชาวเชี ยงใหม่นนั่ เอง และที่
น่าสังเกตอีกอย่างคือลวดลายประดับแบบหนึ่งที่เรี ยกว่า ซิ นเหม่ ซึ่ งหมายถึงเมืองเชียงใหม่นนั่ เอง คาดว่าคง
เป็ นลายดั้งเดิ มไปจากเชี ยงใหม่น้ นั เอง ราวปลายสมัยราชวงศ์มงั รายปี พ.ศ. ๒๑๐๐จึ งน่ าสันนิ ษฐานได้ว่า
ถึ ง แม้ช าวพม่ า จะท าเครื่ อ งเขิ นเป็ นแต่ เทคนิ ค พิ เศษต่ า งๆคงได้จากช่ า งไทยที่ โ ดนกวาดต้อ นไปยัง พม่ า
นอกจากนั้น ยัง มี หลัก ฐานบางอย่า งที่ ช้ ี ให้เ ห็ น ว่า มี ก ารใช้ย างรั ก ส าหรั บ เคลื อบผิวภาชนะต่ า งๆก่ อ นยุ ค
ราชวงศ์มงั ราย คือในสมัยหริ ภุญไชย เช่ น ที่อาจารย์จอห์นชอว์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญเกี่ยวกับเครื่ องปั้ นดินเผาไทย ได้
ค้นพบว่าเครื่ องปั้ นดินเผาบางชิ้นที่เป็ นวัฒนธรรมหริ ภุญไชยมีการเคลือบด้วยยางรัก ซึ่ งส่ วนที่เป็ นเครื่ องจักร
สานคงจะย่อยสลายไปกับกาลเวลา ส่ วนที่ติดอยูก่ บั ดินเผาในหลุมศพนั้นบังเอิญมีการห่ อหุ ้มอย่างดี ทาให้ยาง
รักบางส่ วนตกค้างเป็ นหลักฐานให้เห็นถึงในปัจจุบนั
วิถี พานิชพันธ์ (๒๕๓๗) กล่าวว่าที่พิพิธภัณฑ์ tokugava นครนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่นมีการจัดแสดง
ของใช้ส่วนตัวของโชกุนหลายๆอย่าง ได้มีของใช้ชิ้นหนึ่งที่เป็ นตลับเครื่ องเขินทรงกลมที่เป็ นแอบหมากของ
เชี ยงใหม่สีดาแดงตามฉบับเครื่ องเขิ นเชี ยงใหม่ทุกประการ แต่คาอธิ บายบอกว่าเป็ นของขวัญจากกรุ งศรี
อยุธยาได้มาเมื่อประมาณปี ๒๐๐๐ เข้าใจว่าเครื่ องเขินคงแพร่ หลายจากเชี ยงใหม่ลงมาถึงอยุธยาและเป็ นของ
ส่ งออกตามเส้นทางค้าขายชายทะเลด้วย
ในอดี ตก่อนพุทธศตวรรษที่ ๒๕ นั้น สังคมล้านนาไม่ได้เรี ยกงานชนิ ดนี้ ว่าเครื่ องเขิน แต่จะเรี ยดว่า
“คัวฮัก คัวหาง” เป็ นเครื่ องมื อเครื่ องใช้ที่เป็ นเครื่ องจักสานแล้วลงรั กและทาชาด ทาให้คนล้านนาเรี ย ก
เครื่ องมือเครื่ องใช้กลุ่มนี้ วา่ “คัวฮัก คัวหาง” ตามรู ปแบบวัสดุที่ใช้ คัวฮัก คัวหาง เกิดจากการผสมผสานของ
คา ๓ คา ดังนี้
๑. คัว หมายถึง ครัว ซึ่ งในภาษาถิ่นภาคเหนือหมายถึง วัตถุ, สิ่ งของ, เครื่ องใช้, เครื่ องประกอบ
๒. ฮัก หมายถึง ยางรัก ซึ่ งในภาษาถิ่นภาคเหนื อหมายถึง ชื่ อของต้นฮัก ที่ไปกรี ดยางแล้วนายางมา
ลงพื้นทาสิ่ งของต่างๆ
๓. หาง หมายถึง ชาด แร่ งสี แดง ที่ใช้ผสมกับยางรัก แล้วทาตดแต่งเครื่ องเขินให้เป็ นสี แดง
๑๗

คาร์ล บ็อค ซึ่งเดินทางเข้ามาในล้านนาในสมัยรัชกาลที่ ๕ กล่าวว่า เครื่ องเขินเป็ นที่นิยมมากในหมู่
คนล้านนา “...สิ่ งของต่างๆ ที่ทาด้วยเครื่ องเขินก็เป็ นสิ่ งของที่ตอ้ งการกันมาก... จอกน้ า ชามข้าว และ
เครื่ องใช้ในบ้านอื่นๆ ก็ทาด้วยเครื่ องเขินทั้งสิ้ น...”
สันนิษฐานว่าการใช้ควั ฮักคัวหางในล้านนาคงจะมีมานานแล้ว ทั้งนี้เพราะล้านนาเป็ นดินแดนที่อุดม
สมบูรณ์ไปด้วยวัสดุที่นามาใช้ในการทาเครื่ องเขิน โดยเฉพาะไม้ไผ่และยางรัก
หนังสื อเรื่ อง ล้านนาไทยในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวงซึ่ งเป็ นบันทึกประจาวันเกี่ ยวกับการเดิ นทาง
มายังหัวเมืองเหนื อและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๔๐-๒๔๔๑ ของปิ แอร์ โอร์ ต ผูช้ ่วยที่
ปรึ กษากฎหมายชาวเบลเยี่ยมในบันทึกฉบับนี้ กล่าวถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่ าไม้ในล้านนาซึ่ งเป็ นป่ าไม้
เบญจพรรณไว้วา่ “...เราเดินทางในป่ าซึ่ งมีตน้ ไม้ใหญ่สลับด้วยป่ าไผ่และต้นสักตลอดวัน... บางวัน เดินทาง
ไปในป่ าละเมาะสลับด้วยกอไผ่...” นอกจากใช้ทาเครื่ องเขินแล้วไม้ไผ่ยงั มีประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น เป็ น
ส่ วนประกอบของการสร้างบ้าน ทาเสื่ อ และต่อแพ เป็ นต้น
ยางรักมีคุณสมบัติในการประสานพื้นผิว กันความชื้ นและรักษาเนื้ อไม้ให้คงทน รวมทั้งมีคุณสมบัติ
ทางด้านการตกแต่งให้มีความงาม เช่ นงานลงรักปิ ดทอง ปิ ดทองร่ องชาดและงานกรุ กระดาษ เป็ นต้น จาก
คุณสมบัติดงั กล่าวทาให้ยางรักมีความสาคัญมากในสังคมล้านนา เพราะจากการศึกษาพบหลักฐานว่า ชุ มชน
ในล้า นนานิ ย มใช้รั ก ในงานต่ า งๆ ทั้ง ของใช้ ใ นวิ ถี ชี วิ ต ประจ าวัน และในงานที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ ศาสนา
โดยเฉพาะการสร้างวัดและพระพุทธรู ปต่างๆ ดังจะเห็นได้จากที่คาร์ ลบ็อคเล่าถึงการตกแต่งวิหารวัดพระธาตุ
ลาปางหลวงว่า “...วิหารนี้ สร้างเปิ ดโล่งไม่มีกาแพง เว้นแต่ดา้ นหลังสุ ดที่มีแท่นบูชา... จากพื้นนี้ มีเสาไม้สัก
ต้นมหึ มาลงรักจนหนาและทาสี แดง ไว้คอยรับน้ าหนักหลังคา... ตรงหน้าพระพุทธรู ปองค์ใหญ่มีพระพุทธรู ป
องค์เล็กๆ อีกมากมาย บางองค์เป็ นทองสาริ ด ส่ วนมากเป็ นไม้แต่ทุกองค์ปิดทองหมด...” และการบูรณะวัด
พระบรมธาตุ ดอยสุ เทพในสมัยพระเจ้า กาวิละก็ไ ด้มีก ารใช้ยางรั กและชาดเช่ นเดี ยวกัน “...มีมโนประสา
ทศรัทาพร้ อมกันสร้างแปลงฉัตรของอันประจิตรริ สนา ทารักหางติดคา กระทาให้มีผิวพรรณวรรณวิภูสิตา
แล้วทัว่ ดีงาม …
นอกจากใช้ใ นล้า นนาแล้ว ยางรั กยังเป็ นสิ นค้าออกที่ส าคัญของอาณาจักรล้านนาอีก ด้วย ยางรั ก
เหล่านี้จะถูกส่ งลงไปกรุ งศรี อยุธยาและส่ งออกไปยังนอกอาณาจักร มีหลักฐานกล่าวว่าการส่ งยางรักลงสู่ หวั
เมืองตอนล่างทาต่อเนื่องมาจนถึงสมัยที่ลา้ นนาตกเป็ นเมืองประเทศราชของกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ซึ่ งมีหลักฐาน

๑๘

ระบุวา่ ในปี พ.ศ.๒๓๘๒ เชียงใหม่ส่งยางรักที่ได้จากขุนยวมให้กบั กรุ งเทพฯ ถึง ๕๓๘ ทะนาน (๑ ทะนาน =
๒๐ ลิตร)
จากการมีวตั ถุดิบที่ดีเป็ นจานวนมาก ทาให้สังคมล้านนามีการผลิต “คัวฮัก คัวหาง” ใช้กนั เองใน
ครัวเรื อน “... ทุกๆ ครอบครัวจะต้องมีคนหนึ่งหรื อสองคนที่รู้จกั ทาเครื่ องเขินเป็ นของใช้ในครัวเรื อนของ
ตนเองได้ ...” นอกจากใช้กนั เองภายในครัวเรื อนแล้ว ยังมีการผลิตเพื่อขายและแลกเปลี่ยนด้วย “... อับ(แอ็บ)
งามๆ อันใหญ่ที่ช่างฝี มือดีทา มีราคาประมาณ ๖ รู ปี แต่ที่เห็ นขายกันอยู่ตามร้านเป็ นฝี มือช่ างพม่าและเงี้ ยว
ซึ่ งมีคุณภาพด้อยกว่าฝี มือลาวและอาจซื้ อได้ในราคา ๑ รู ปีขึ้นไป...”
รู ปแบบของเครื่ องเขินในล้านนาคาร์ ล บ๊อค กล่าวว่า คนล้านนาทา “...หี บหมาก... จอกน้ า ชามข้าว
และเครื่ องใช้ในบ้านอื่นๆ ด้วยเครื่ องเขินทั้งสิ้ น...”จากการสารวจพบว่า “เครื่ องใช้ในบ้านอื่นๆ” ที่ชาวล้านนา
นิ ยมทาด้วยเครื่ องเขิน ประกอบด้วย เอิบหรื อหี บผ้าสาหรับใช้ใส่ เสื้ อผ้าหรื อของใช้มีค่า ขันโตกสาหรับวาง
สารั บอาหาร ปุ ง ภาชนะใส่ เมล็ดพืชสาหรั บการเพาะปลู ก มี ลกั ษณะคล้ายกล่ องข้าวเหนี ยว บุ งหรื อเปี้ ยด
สาหรับใส่ ของหาบไปตลาด หรื อบางครั้งเอาไว้ใส่ ขา้ วสาร โอหาบเป็ นภาชนะที่มีหน้าที่เดียวกับบุง ซ้าปอม
หรื อซ้าป้ อมเป็ นของใช้ส่วนตัวที่ผหู ้ ญิงมักเอาไว้ใส่ เงินเหมือนจะเป็ นกระเป๋ าสตางค์ ส่ วนใหญ่มีการประดับ
ตกแต่งอย่างสวยงาม จนอาจกล่าวได้วา่ ซ้าปอมเป็ นเครื่ องเขินชิ้นที่สวยงามที่สุดที่ใช้ถือออกสังคมได้

๒.๓. แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ องกับเครื่ องเขิน
เนื่องจากหลักฐานเกี่ยวกับเครื่ องเขินที่มีการจารึ กหรื อเขียนเป็ นเอกสารทางประวัติศาสตร์ ไม่มีพูดถึง
หรื อให้ความสาคัญเพราะเครื่ องเขินเป็ นเพียงของใช้ธรรมดาและใช้วสั ดุ ง่ายๆในการผลิ ต จึงไม่มีผูใ้ ดเก็บ
รักษาไว้เมื่อใช้แล้วก็ปล่อยให้ผพุ งั ไป โดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่ งมีอากาศร้อนชื้ น เครื่ องเขินจึงผุพงั ได้ง่าย
ดังนั้นจึงค่อนข้างยากที่เราจะมีหลักฐานเกี่ ยวกับเครื่ องเขินโบราณจริ งๆ และเป็ นการยากที่จะสรุ ปแน่ชดั ถึ ง
ประวัติความเป็ นมาของเครื่ องเขินว่ามีมาตั้งแต่เมื่อใด
วิถี พานิ ชพันธ์ (๒๕๓๗) กล่าวว่าสาหรับเครื่ องเขิ นในดิ นแดนล้านนาสันนิ ษฐานกันว่าที่ เรี ยกว่า
เครื่ องเขินนั้นเรี ยกตามชื่อของชาวไทเขิน ซึ่ งไทเขินเป็ นชนพื้นเมืองหรื อคนไทที่อยูใ่ นลุ่มแม่น้ าเขินในแคว้น
เชียงตุง จากสาเนี ยงพื้นเมืองว่า ขึน ซึ่ งแปลว่า ขัดขืน ย้อนขึ้นหรื อฝื นเพราะว่าแม่น้ าสายนี้ ไหลขึ้นทางเหนื อ
ก่อนที่จะรวมเข้ากับแม่น้ าโขง ซึ่ งปั จจุบนั เชียงตุงอยูใ่ นรัฐฉานตะวันออกของพม่า
๑๙

ไกรศรี นิมมานเหมินทร์ (๒๕๒๖) กล่าวในเยี่ยมสิ บสองพันนาว่า หลังจากอิทธิ พลของพม่าในการ
ปกครองดินแดนล้านนาอ่อนกาลังลงจนถึ งในสมัยของพระยากาวิละได้รับตาแหน่ งเจ้าเมืองเชี ยงใหม่ในปี
พ.ศ. ๒๓๒๕ ได้ฟ้ื นฟูเมืองเชี ยงใหม่ โดยรวบรวมพลเมืองเข้ามาไว้ในเมืองเป็ นยุค “เก็บผักใส่ ซ้า เก็บข้าใส่
เมือง” ซึ่ งพระยากาวิละได้กวาดต้อนชาวเมืองผูค้ นจากสิ บสองพันนา ไทยใหญ่ ไทยลื้อ และไทเขินมาด้วย
ซึ่ งชาวไทเขินเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถทางด้านงานหัตถกรรมเครื่ องเขิน ก็ได้ถูกนาไว้ในเขตเมืองเชี ยงใหม่
บริ เวณวัดนันทาราม ดังนั้นเครื่ องเขินจึงได้เดินทางกลับสู่ เชียงใหม่อีกครั้ง
น่าจะเป็ นไปได้วา่ การผลิตเครื่ องเขินของเชี ยงใหม่ มีมาตั้งแต่สมัยก่อนตกเป็ นเมืองขึ้นของพม่า โดย
ชาวเชียงใหม่ได้ทาเครื่ องเขินแบบพื้นเมืองอยูแ่ ล้ว ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นเครื่ องรักประเภทมีโครงสานเป็ นไม้ไผ่ทา
ด้วยรักเพียงไม่กี่ครั้ง มีการประดับประดาอย่างง่ายๆ สาหรับใช้เป็ นของใช้ในชี วิตประจาวันและสาหรับเป็ น
ภาชนะในพิธีกรรม จนเมื่อถึงสมัยพระเจ้ากาวิละที่ได้นาชาวไทเขินมาเป็ นช่ างทาเครื่ องรัก ตามแบบอย่างที่
เคยทาเมื่อครั้งอยูบ่ ริ เวณลุ่มแม่น้ าขึนที่เชี ยงตุง รู ปแบบเครื่ องเขินใหม่ๆจึงได้เกิดขึ้นมาในระยะหลัง จากการ
ผสมผสานรู ปแบบดั้งเดิมของเชียงใหม่กบั รู ปแบบของเชียงตุงเข้าด้วยกัน
นอกจากนี้ จากการศึกษาบริ บทและเก็บข้อมูลในเบื้องต้นเกี่ยวกับชุ มชนชาวไทเขินและการทางาน
หัตถกรรมเครื่ องรักและเครื่ องเขินในพื้นที่และเอกสารต่างๆ พบว่า เคยมีการรวมตัวกันของชุ มชนชาวไทเขิน
ในบริ เวณหมู่ ๖ บ้านขี้เหล็กหลวง ตาบลขี้เหล็ก อาเภอแม่ริม โดยมีหลักฐานคือ วัดอินทราราม เดิมชื่ อว่าวัด
ขี้เหล็กหลวง แต่ตามตานานเรี ยก วัดขี้เหล็กร่ มหลวงเป็ นวัดในชุ มชนไทเขินที่อพยพมาจากเชี ยงตุง ซึ่ งวัดนี้
เดิมตั้งอยูบ่ นฝั่งแม่นา้ ปิ งตะวันตก ทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ของบริ เวณที่ต้ งั วัดปั จจุบนั แต่ถูกน้ าเซาะตลิ่งพัง
พระเจ้ากาวิโลรสสุ ริยวงค์เจ้าผูค้ รองนครเชียงใหม่องค์ที่ ๖ (พ.ศ. ๒๓๙๙ –๒๔๑๓)จึงได้ยา้ ยวัดมาตั้งอยู่ ณ ที่
ปั จจุบนั ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ พระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผูค้ รองนครเชียงใหม่องค์ที่ ๗ ทรงสร้างวิหารที่มี
เครื่ องประกอบอาคาร ลงรักปิ ดทองด้วยลวดลายล้านนาวิจิตรงดงาม สร้ างเสร็ จแล้วได้ขนานนามว่า “วัด
ขี้เหล็กหลวง” และเปลี่ยนชื่อเป็ น “วัดอินทราราม” ตามพระนามของพระเจ้าอินทวิชยานนท์เพื่อเป็ นอนุสรณ์
สานึ กถึงพระมหากรุ ณาธิ คุณให้สืบต่อไป (คณะอนุ กรรมการตรวจสอบและชาระตานานพื้นเมืองเชี ยงใหม่,
๒๕๓๘) ประกอบกับข้อมู ลประวัติพบว่า ช่ างฝี มื อที่ทางานหัตถกรรมเครื่ องรักเครื่ องเขิ นส่ วนใหญ่ได้ถูก
กวาดต้อนไปอยู่ในเขตเมื องซึ่ งก็คือ ชุ มชนนันทาราม เขตอาเภอเมื อง ส่ วนกลุ่มชาวไทเขินในบริ เวณบ้าน
ขี้เหล็กหลวงนี้ จะเป็ นพวกชนชั้นเจ้านายและพวกบ่าวไพร่ หรื อผูต้ ิ ดตามมากษัตริ ยเ์ ป็ นส่ วนใหญ่ (สรั สวดี
อ๋ องสกุล, ๒๕๔๔) ทาให้ขาดผูถ้ ่ายทอดภูมิปัญญาและไม่มีการสานต่องานช่ างหัตถกรรมด้านนี้ ปั จจุบนั
ชุ มชนไทเขินบ้านขี้เหล็กหลวงจึงไม่มีการประกอบงานหัตถกรรมเครื่ องรักเครื่ องเขินและจากที่ต้ งั ที่ไม่ไกล
๒๐

จากตัวเมืองมากนัก ทาให้คนในชุ มชนได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมาดาเนิ นชี วิตแบบชาวเมืองในที่สุด แต่ชุมชน
ยังเห็ นด้วยที่ จะสื บทอดองค์ความรู ้ ด้านนี้ ไว้เพื่อให้ลูกหลานได้เรี ยนรู ้งานหัตถกรรมที่เป็ นภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษ
ชุ มชนนันทาราม จึงเป็ นแหล่งรวมยอดฝี มือในงานเครื่ องเขิน อย่างที่ทราบกันแล้วว่าชุ มชนแห่ งนี้
เดิ มเป็ นชาวไทเขิ นซึ่ งถู กกวาดต้อนมาจากเมื องเชี ย งตุ งและตั้งรกรากนานกว่าสองศตวรรษ แน่ นอนการ
อพยพครั้งนั้น สิ่ งที่นาติดตัวมาด้วยก็คือภูมิปัญญาการทาเครื่ องเขิน โดยชื่ อของเครื่ องเขินที่คนเรี ยกขานกัน
ทัว่ ไปนั้น ก็มาจากชื่อของบรรพบุรุษชาว “ไทเขิน” ผูท้ ี่เป็ นรากเหง้าคนสาคัญในการทาเครื่ องเขินของชุมชน
วัดนันทารามนั้น คือ แม่อุย๊ จันทร์ เป็ ง วิชยั กุล แห่งร้านวิชยั กุลเครื่ องเขิน (ปั จจุบนั เสี ยชี วิตแล้ว) สถานที่แห่ งนี้
เปรี ยบเสมือนศูนย์กลางการผลิตและค้าขายเครื่ องเขินของชุมชนไม่ต่างจากในอดีต
เครื่ องเขินคือเครื่ องสานที่ทาด้วยยางรักและชาด ประกอบด้วยไม้และไม้ไผ่ตกแต่งให้สวยงาม โดย
ใช้ยางรัก สี ชาดมุก ทองคาเปลวเป็ นวัตถุดิบสาคัญ เป็ นหัตถกรรมพื้นบ้านที่สาคัญและมีชื่อเสี ยง ชนิ ดหนึ่ ง
ของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีประวัติความเป็ นมาอันยาวนาน คงดารงสื บทอดความงดงาม เป็ น ศิลปะที่แสดงออก
ถึ งวัฒนธรรมประเพณี อันสู งส่ ง ของไทยที่ น่าภาคภู มิใจ เครื่ องเขิ นในภาษาอัง กฤษใช้ คาว่า LACQUER
WARE ซึ่ งที่มาของคาว่า LACQUER เริ่ มมีมาตั้งแต่ คริ สต์ศตวรรษที่ 17 ในประเทศ ฝรั่งเศส หมายถึง กาว
ยาง ใช้สาหรับติดประทับตราเอกสารเพื่อไม่ให้เปิ ดออก ส่ วนยางรักใช้คาว่า LACQUER หมายถึง เครื่ องเขิน
และยางรัก
เครื่ องเขินเรี ยกตามนามของผูป้ ระดิษฐ์ข้ ึน คือ ไทยเขินทางเชี ยงตุงซึ่ งเป็ นเชลยที่ถูกกวาดต้อน แล้ว
ตั้งรกรากอยูท่ ี่เชียงใหม่ ถ่ายทอดวิชาหัตถกรรมนี้ให้แก่ชาวเชียงใหม่และเป็ นแหล่งกาเนิ ดเครื่ องเขินของไทย
ในสมัยพระยากาวิละ พ.ศ. ๒๓๒๕ ได้พ้ืนฟูเมืองโดยอพยพพลเมืองจากป่ า มาไว้ในเมืองยุค “เก็บผักใส่ ซ้า
เก็บข้าใส่ เมือง” มาจากสิ บสองปันนาและเมืองเชียงตุง และตั้งรกรากอยูท่ ี่ดา้ นใต้ประตูเชี ยงใหม่ ถนนนันทา
ราม เป็ น ชุมชนบ้านนันทาราม แหล่งกาเนิ ดเครื่ องเขินของไทยตั้งแต่เริ่ มแรกจนถึงปั จจุบนั โดยแม่อุ๊ย จันทร์
เป็ ง วิชยั กุล เกิ ดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙ อยู่ที่บา้ นเลขที่ ๑๐๘ ถนนนันทาราม ตาบลหายยา อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่
อนึ่งในโอกาสเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เมื่อ พ.ศ. ๑๕๐๗ ได้ทรงพระ
กรุ ณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่ องอิสริ ยาภรณ์ ให้แก่ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมดี เด่นตามที่กระทรวง
อุ ต สาหกรรมได้เ สนอให้ แก่ น างจัน ทร์ เ ป็ ง วิ ชัย กุ ล เจ้า ของโรงงานเครื่ อ งเขิ น จัง หวัด เชี ย งใหม่ ได้รั บ
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พระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย แม่อุย้ จันทร์ เป็ ง มีอาชี พทาเครื่ องเขินสื บทอดมา
ตั้งแต่ปู่ ย่า ตา ยาย วันหนึ่ งชาวบ้านนายางรักมาขาย จึงได้ตดั สิ นใจซื้ อไว้ท้ งั หมดเป็ นเงิ น ๙๐๐ บาท และ
นามาทาโครงที่เตรี ยมไว้แล้วขายเป็ นสิ นค้าได้เงินมา ๕,๗๐๐ บาท ซึ่งได้ใช้เป็ นทุนดาเนินงาน ผลิตเครื่ องเขิน
จนถึงปี ๒๔๙๐ สิ นค้าเครื่ องเขินของวิชยั กุลได้ถูกชาวอเมริ กาที่เห็นคุณค่านาไปแพร่ โฆษณาและหาตลาดให้
จนเป็ นที่รู้จกั ของชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในขณะเดียวกันก็ขวนขวายหาสิ นค้าไปแสดงตามงานต่างๆ
ทั้งในจังหวัดเชี ยงใหม่และที่อื่นๆ จนถึ งงานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนที่กรุ งเทพฯ โดยการชักนาของ ฯพณฯ
พล อ.หลวงกัมปนาทแสนยากร องคมนตรี จึงได้รับประกาศนี ยบัตรเป็ นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ด้วยใจ
รักในงานศิลปหัตถกรรมเครื่ องเขินของแม่อุย๊ จันทร์ เป็ ง จึงได้สืบทอดมรดกการทาเครื่ องเขินให้กบั ลูกหลาน
รับช่ วงเจตนารมณ์ คือ นางศรี พรรณ สุ วรรณชมภู, นางจันทร วรรณวิจิตร, นางเยาวภา สุ ภานนท์ จนถึ ง
ปั จจุบนั เป็ น นางพัชรา ศิริจนั ทร์ ชื่น (สุ วรรณชมภู) และทายาทอย่างนายชาคริ ต สุ วรรณชมภู ผูซ้ ่ ึ งอนุ รักษ์และ
รักษาเอกลักษณ์งานเครื่ องเขิน อันเป็ นมรดกศิลปหัตถกรรมไว้ตลอดไปในชุ มชนนันทาราม คื อ วิสาหกิ จ
ชุ มชนวิชยั กุลเครื่ องเขิน ซึ่ งเป็ นกลุ่มอาชี พเครื่ องเขินของชุ มชนนันทาราม ตาบลหายยา อาเภอเมือง จังหวัด
เชี ยงใหม่ ซึ่ งปั จจุบนั ได้ปิดตัวลง เนื่ องจากสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่ลดบทบาทและคุณค่าเครื่ องเขินลง
เรื่ อยมา
เคล็ดลับสาคัญของการทาเครื่ องเขินนั้น จะขึ้นอยูก่ บั ฤดูกาลที่เหมาะสม ในอดีตจะนิ ยมทาเครื่ องเขิน
กันในฤดูฝน เพราะการทายางรักต้องอาศัยความชื้ นในอากาศ จึงจะแห้งได้เร็ วในสองสามวัน หากทาในฤดู
ร้ อนหรื อฤดู หนาวที่ ความชื้ นน้อยกว่า อาจต้องใช้เวลานานถึ งสองสัปดาห์ ซึ่ งจะทาให้กระบวนการผลิ ต
ทั้งหมดเยิ่นเย้อออกไปมาก ส่ วนการผลิตก็จะทาไปตามออเดอร์ ที่ลูกค้าสั่งนอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
แตกต่างจากเครื่ องเขินยุคโบราณแล้ว ทางกลุ่ มยังได้ปรั บตัวในเรื่ องของการผลิ ต เพื่อให้สอดรับกับความ
ต้องการของลู ก ค้า ที่ เปลี่ ย นไปด้วยตามรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตในปั จจุ บนั และเพื่ อให้มนั สอดคล้องกับ
ประโยชน์ใช้สอย เช่น การลัดขั้นตอนโดยใช้สีอะครี ลิกลงพื้นแทนยางรัก หรื อการใช้ดินเผาขึ้นรู ปแทนไม้
หรื อไม้ไผ่ ทั้งนี้ จะผลิตได้ให้ทนั กับความต้องการของลูกค้าที่สั่ง สิ นค้าจานวนมากในระยะเวลาอันสั้น หรื อ
ลูกค้าที่มีงบประมาณต่ า ต้องการงานเครื่ องเขิ นแต่ไม่เน้นว่า ต้องใช้ยางรักจริ งซึ่ งมีราคาสู ง กล่องใส่ ทิชชู่
โคมไฟ ถาดใส่ ของสาหรับธุ รกิจสปา กล่องใส่ แหวนเพชร สาหรับร้านจิวเวอรี่ เหล่านี้ เป็ นตัวอย่างคร่ าวๆ ที่
ทาให้เครื่ องเขินที่ผลิตด้วยยางรักและชาดจริ ง หายไปจากชุมชนนันทาราม
วิบูลย์ ลี้ สุวรรณ (๒๕๒๕) ได้กล่ าวในมรดกไทยว่า การทาเครื่ องเขินของญี่ปุ่นก็เอาแบบอย่างไป
จากไทย ดังปรากฏในหนังสื อเครื่ องเขินญี่ปุ่น (Janpanese lacquer ware tourist library Vol 25) โดย
๒๒

ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยศิลปะของกรุ งโตเกียวท่านหนึ่ ง ซึ่ งตีพิมพ์ใน ค.ศ. ๑๙๕๙ ได้กล่าวถึงการทาเครื่ อง
เขินของญี่ปุ่นวิธีหนึ่งที่เรี ยกว่า คิมมา-เด (kimma-de) ซึ่ งเป็ นวิธีเดียวกับที่ทาในประเทศไทยและประเทศพม่า
คือเมื่อลงรักครั้งสุ ดท้ายแล้วก็นาเอาไปแกะหรื อขูดเป็ นลวดลายให้เป็ นร่ องลึกลงไปในเนื้ อพื้นรักและจึงลงสี
รัก ซึ่ งส่ วนมากได้แก่ รักสี แดงและสี น้ าตาลอุดลงไปในเส้นที่แกะไว้เมื่อแห้งดี แล้ว จึ งขัดให้เรี ยบเสมอกัน
นอกจากนี้ มีผเู ้ ชี่ ยวชาญของชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่ งคือ ม.ร.คิโคม่า ได้อธิ บายไว้อีกคาว่าคิมม่าในภาษาญี่ปุ่นและ
ตั้งข้อสันนิษฐาน อาจมาจากคาไทยว่า “กินหมาก” โดยประมาณเอาจากเครื่ องเขินที่เป็ นเชี่ ยนหมากก็ได้ และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านนี้ยงั ได้กล่าวอีกว่า การทาเครื่ องเขินของญี่ปุ่นที่เมืองทากามัตสุ เป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงในการทา
เครื่ องเขิน ชนิด โซโกกุนูริ (Zokoku-nuri) ซึ่ งเป็ นชนิ ดเดียวกันกับของจีน ไทยและพม่า จึงอาจเป็ นไปได้วา่
เครื่ องเขินในสมัยก่อนคงเป็ นสิ นค้าเข้าสู่ ญี่ปุ่น
๒.๔ แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
๒.๔.๑ แนวคิดกระบวนการมีส่วนร่ วมของชุ มชน การมีส่วนร่ วมของชุ มชนนั้นมีนกั วิชาการหลาย
ท่านได้ให้ความหมายไว้ดงั นี้
โคเฮนและอัฟฮอฟ(Cohen and Uphoff. 1981 : 6) ได้ให้ความหมาย การมีส่วนร่ วมของชุ มชนว่า
สมาชิกของชุมชนต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน ๔ มิติ ได้แก่
๑. การมีส่วนร่ วมการตัดสิ นใจว่าควรทาอะไรและทาอย่างไร
๒. การมีส่วนร่ วมเสี ยสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบตั ิตามที่ได้ตดั สิ นใจ
๓. การมีส่วนร่ วมในการแบ่งปั นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน
๔. การมีส่วนร่ วมในการประเมินผลโครงการ
โดยสร้ างโอกาสให้สมาชิ กทุกคนของชุ มชน ได้เข้ามามีส่วนร่ วมช่ วยเหลื อและเข้ามามีอิทธิ พลต่อ
กระบวนการดาเนิ นกิ จกรรมในการพัฒนา รวมถึ ง ได้รับ ผลประโยชน์ จากการพัฒนานั้นอย่า งเสมอภาค
องค์การสหประชาชาติ(United Nation. 1981 : 5) และรี เดอร์(Reeder. 1974 : 39) ได้ให้ความหมายเจาะจงถึง
การมีส่วนร่ วม ว่าการมีส่วนร่ วมเป็ นการปะทะสังสรรค์ทางสังคม ทั้งในลักษณะการมีส่วนร่ วมของปั จเจก
บุคคล และการมีส่วนร่ วมของกลุ่ม

๒๓

สุ ชาดา จักรพิสุทธิ์ (ออนไลน์. ๒๕๔๗) ศึกษาเรื่ องชุ มชนกับการมีส่วนร่ วมจัดการศึกษา สรุ ปได้วา่
การมีส่วนร่ วมของชุมชน แบ่งได้ออกเป็ น ๒ ลักษณะ ได้แก่
๑. ลักษณะการมีส่วนร่ วมจากความเกี่ ยวข้องทางด้านเหตุผล โดยการเปิ ดโอกาสให้สังคม องค์กร
ต่างๆ ในชุ มชน ประชาชนมีบทบาทหลักตามสิ ทธิ หน้าที่ในการเข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงาน ตั้งแต่
การคิดริ เริ่ ม การพิจารณาตัดสิ นใจ วางแผน การร่ วมปฏิบตั ิและการรับผิดชอบในผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
ส่ งเสริ ม ชักนา สนับสนุ นให้การดาเนิ นงานเกิดผลประโยชน์ต่อชุ มชนตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดด้วยความ
สมัครใจ
๒. ลักษณะการมีส่วนร่ วมจากความเกี่ ยวข้องทางด้านจิตใจ เป็ นการมีส่วนร่ วมของชุ มชน ที่ การ
เกี่ ยวข้องทางด้านจิตใจ อารมณ์ รวมทั้ง ค่านิ ยมของประชาชนเป็ นเครื่ องชี้ นาตนเองให้เข้ามามีส่วนร่ วม
แสดงความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ การกระทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ทาให้ผทู ้ ี่เข้ามามีส่วนร่ วมเกิด
ความผูกพันรู ้สึกรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่ดาเนิ นงานด้วยความสมัครใจ
จากแนวคิดและทัศนะที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด สามารถแยกประเด็นสรุ ปได้วา่ การมีส่วนร่ วม
ของประชาชนเกิ ดขึ้นจาก เป้ าหมายที่ ตอ้ งการ ค่านิ ยม ความเชื่ อ วัฒนธรรมประเพณี ความผูกพัน การ
เสริ มแรง โอกาส ความสามารถ การสนับสนุ น ความคาดหมายในสิ่ งที่ตอ้ งการ โดยมีพ้ืนฐานของการ
มีส่วนร่ วม ดังนี้ ๑) การมีส่วนร่ วมบนพื้นฐานของเหตุผล ๒) การมีส่วนร่ วมบนพื้นฐานของค่านิ ยม ๓)การมี
ส่ วนร่ วมบนพื้นฐานของประเพณี และ ๔)การมีส่วนร่ วมบนพื้นฐานของความผูกพัน ความเสน่หา
โดยสรุ ป การมีส่วนร่ วมของชุ มชนนั้น เกิ ดจากจิตใจที่ตอ้ งการเข้าร่ วมในกิ จกรรมใดกิ จกรรมหนึ่ ง
เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของกลุ่มคนที่สอดคล้องกับวิถีชีวติ ทางสังคม ซึ่ งการเร้าให้คนในชุ มชนเข้ามามี
ส่ วนร่ วมนั้น ผูด้ าเนิ นงานจะต้องมีความเข้าใจในวิธีการดาเนิ นชี วิต ค่านิ ยม ประเพณี ทัศนคติของบุคคล
เพื่อให้เกิดความสมัครใจเข้าร่ วมกิจกรรม
๒.๔.๑.๑ ปัจจัยที่ทาให้เกิดการมีส่วนร่ วม
การที่ชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่ วมนั้น มีปัจจัยที่ส่งผลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วม ซึ่ งมี
นักวิชาการได้เสนอแนวคิด ดังนี้

๒๔

คูฟแมน (Koufman. 1949) ศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุ มชนในชนบท พบว่า
อายุ เพศ การศึ ก ษา ขนาดของครอบครั ว อาชี พ รายได้แ ละระยะเวลาการอยู่ อ าศัย ในท้อ งถิ่ น มี
ความสัมพันธ์กบั ระดับการมีส่วนร่ วมของประชาชน
ส่ วน ประยูร ศรี ประสาธน์ (๒๕๔๒) ได้นาเสนอปั จจัยของการมี ส่วนร่ วม ว่าปั จจัยที่
ส่ งผลต่อการมีส่วนร่ วม มีดว้ ยกัน ๓ ปัจจัย คือ
๑. ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ
๒. ปั จจัยทางสังคม เศรษฐกิจได้แก่ การศึกษา อาชีพ รายได้และเป็ นสมาชิกกลุ่ม
๓. ปั จจัยด้านการสื่ อสาร ได้แก่ การรับข่าวสารจากสื่ อมวลชนและสื่ อบุคคล
จากแนวคิ ดที่ กล่ าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปปั จจัยต่อการมีส่วนร่ วมทากิ จกรรมต่างๆ ที่
สามารถนามาปรับใช้กบั งานวิจยั ได้ ดังนี้
๑. ลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ต่างๆ
๒. ลักษณะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ อาชีพ รายได้
๓. การได้รับข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ ความถี่ในการรับรู ้ข่าวสาร และแหล่งที่มาของ
ข่าวสาร

๒.๔.๑.๒ ขั้นตอนการมีส่วนร่ วมของชุมชน
การเข้ามามีส่วนร่ วมของประชาชนในชุ มชน เพื่อการกระทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ งให้
เกิดประโยชน์ต่อชุมชนนั้น มีนกั วิชาการได้เสนอแนวคิดถึงขั้นตอนการมีส่วนร่ วมของชุมชนดังนี้
ฟอร์นารอฟ (Fornaroff.1980) เสนอว่ากระบวนการมีส่วนร่ วมของชุ มชน มีข้ นั ตอนการมี
ส่ วนร่ วม ดังนี้
๑. การวางแผน รวมถึ งการตัดสิ นใจในการกาหนดเป้ าหมาย กลวิธี ทรัพยากรที่ตอ้ งใช้
ตลอดจนการติดตามประเมินผล
๒๕

๒. การดาเนินงาน
๓. การใช้บริ การจากโครงการ
๔. การมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์
ในส่ วนของ อภิญญา กังสนารักษ์ (๒๕๔๔) ได้นาเสนอขั้นตอนการมีส่วนร่ วมของชุ มชน
ว่า ชุมชนต้องมีส่วนร่ วมใน ๔ ขั้นตอน คือ
๑. การมี ส่ วนร่ ว มในการริ เริ่ ม โครงการ ร่ วมค้นหาปั ญหาและสาเหตุ ข องปั ญหา
ภายใน ชุมชน ร่ วมตัดสิ นใจกาหนดความต้องการและร่ วมลาดับความสาคัญของความต้องการ
๒. การมีส่วนร่ วมในขั้นการวางแผน กาหนดวัตถุ ประสงค์ วิธีการ แนวทางการ
ดาเนินงาน รวมถึงทรัพยากรและแหล่งวิทยากรที่จะใช้ในโครงการ
๓. การมีส่วนร่ วมในขั้นตอนการดาเนิ นโครงการ ทาประโยชน์ให้แก่โครงการ โดย
ร่ วมช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน
๔. การมี ส่วนร่ วมในการประเมิ นผลโครงการ เพื่อให้รู้ว่า ผลจากการดาเนิ นงาน
บรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดไว้ห รื อ ไม่ โดยสามารถก าหนดการประเมิ น ผลเป็ นระยะต่ อ เนื่ อ งหรื อ
ประเมินผลรวมทั้งโครงการในคราวเดียวก็ได้
ในความคิดของ อคิน รพีพฒั น์ (๒๕๔๗) ได้แบ่ งขั้นตอนการมี ส่วนร่ วมออกเป็ น ๔
ขั้นตอน คือ
๑. การกาหนดปั ญหา สาเหตุของปั ญหา ตลอดจนแนวทางแก้ไข
๒. การตัดสิ นใจเลือกแนวทาง และวางแผนพัฒนา แก้ไขปั ญหา
๓. การปฏิบตั ิงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน
๔. การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา
นอกจากนี้ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ(ออนไลน์. ๒๕๔๗) ได้สรุ ปขั้นตอนการเข้ามามีส่วนร่ วม
ของชุมชนและนาเสนอขั้นตอนการมีส่วนร่ วมใน ๒ ลักษณะ ได้แก่
๒๖

ลักษณะที่ ๑ มีข้ นั ตอน ดังนี้ ๑)การคิด ๒)การตัดสิ นใจ ๓)การวางแผน ๔)การลงมือ
ปฏิบตั ิ
ลัก ษณะที่ ๒ มี ข้ นั ตอน ดัง นี้ ๑) การก าหนดปั ญ หา ๒)การวางแผน ๓)การ
ดาเนินงาน ๔)การประเมินผล ๕)การบารุ งรักษาและพัฒนาให้คงไว้
จากแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการมีส่วนร่ วมของชุ มชนทั้งหมดสรุ ปได้ว่า ขั้นตอนของการ
เข้ามามี ส่วนร่ วมของชุ มชนนั้นมี ๖ ขั้นตอน ซึ่ งสามารถนามาปรับใช้ในการศึกษาและรวบรวมรู ปแบบ
ลวดลายขูดโบราณ ของเครื่ องเขินบ้านนันทาราม เพื่อการอนุ รักษ์ และฟื้ นฟู ผ ลิ ตภัณฑ์เครื่ องเขิ นจังหวัด
เชียงใหม่ ได้แก่
๑. การค้นหาปั ญหา สาเหตุของปั ญหาและแนวทางแก้ไข
๒. ตัดสิ นใจกาหนดความต้องการ
๓. ลาดับความสาคัญ
๔. วางแผน กาหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการดาเนินงาน ทรัพยากร
๕. ดาเนินงานตามโครงการ และ/หรื อ สนับสนุนการดาเนินงาน
๖. ประเมินผล
จากการศึ กษาทฤษฎี หลักการ แนวคิ ด และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องทั้งหมด สรุ ปได้ว่าการมี
ส่ วนร่ วมของชุ มชน เกิ ดจากจิตใจที่ตอ้ งการเข้าร่ วมในกิ จกรรมใดกิ จกรรมหนึ่ ง เพื่อให้เกิ ดผลต่อความ
ต้องการของกลุ่ มคนที่ สอดคล้องกับ วิถี ชี วิตทางสั งคม ทั้ง นี้ ใ นการที่ จะให้ชุม ชนเข้า มามี ส่ วนร่ วมอย่า ง
แท้จริ งนั้น การจัดการอย่างมีส่วนร่ วมต้องคานึ งถึง วิถีการดาเนิ นชี วิต ค่านิ ยม ประเพณี ทัศนคติของบุคคล
เพื่อให้เกิดความสมัครใจเข้าร่ วมกิจกรรม เพราะกลุ่มคนในชุ มชนมีความแตกต่างกันในลักษณะส่ วนบุคคล
ลักษณะทางเศรษฐกิจ และการได้รับข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ การเข้ามามีส่วนร่ วมของชุ มชนโดยสรุ ปมีข้ นั ตอม
ทั้ง สิ้ น ๕ ขั้นตอนคื อ ๑) การวิเคราะห์ - สังเคราะห์ ปัญหาของชุ มชน ๒) การวางแผนที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับวิถีชีวิต ๓) การกาหนดกิจกรรม ๔) การดาเนิ นกิจกรรม และ ๕) การประเมินผลกิจกรรม
ซึ่ งเป็ นขั้นตอนของการเข้ามามีส่วนร่ วมที่ให้ความสาคัญโดยใช้ชุมชนเป็ นศูนย์กลาง โดยมีบุคคลภายนอก
คอยช่วยเหลือ ให้คาแนะนาหรื ออานวยความสะดวกเท่านั้น
๒๗

๒.๕ การวิจยั ของบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวกับเครื่ องเขิน
ดังที่กล่าวไว้แล้วว่าตั้งแต่เดิ มมาคนในเมื องเชี ยงใหม่และบริ เวณใกล้เคี ยงได้มีการทาเครื่ องเขิ น
แบบพื้นเมื องอยู่แล้ว และในระยะหลังเมื่อมี ชาวไทเขินเข้ามา จึงได้เติมการผสมผสานรู ปแบบดั้งเดิ มของ
เชียงใหม่กบั รู ปแบบของเชียงตุง ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้วา่ เครื่ องเขินเชี ยงใหม่ อาจจาแนกออกได้เป็ นสอง
กลุ่มใหญ่ๆอันได้แก่
๑. แบบพื้นเมือง
เครื่ องเขินแบบพื้นเมืองส่ วนใหญ่มีโครงสร้างเป็ นลายขัด หรื อขดให้เกิ ดรู ปทรงแบบต่างๆตามที่
ต้องการมีการดามรัดขอบเป็ นชั้นๆ เพื่อให้เกิ ดความสวยงามและความแข็งแรงของตัวภาชนะด้วยดอกหรื อ
หวาย การตกแต่งประดับประดาเกิดจากลวดลายของการสานไม้ไผ่เป็ นบางส่ วน และในบางส่ วนมีการถมพื้น
ภาชนะให้ เ กิ ด ความเรี ย บ และมี ก ารเขี ย นลวดลายด้ว ยชาดสี แ ดง นอกจากนั้น ในบางครั้ งจะมี ก ารใช้
ทองคาเปลวแต้มในส่ วนที่สาคัญ เพื่อเน้นลายให้เกิ ดความสวยงามยิ่งขึ้น ลักษณะของการเขียนลวดลายคือ
การใช้พู่ก ันจุ่ ม ยางรั ก หรื อรั ก ผสมชาดแล้วหยดลงไปบนตัวภาชนะให้เป็ นจุ ดแล้วลากให้เป็ นหางยางมี
ลักษณะคล้ายกับตัวลูกอ๊อดเมื่อทาติดต่อกันเป็ นชุ ดๆ ก็จะเป็ นลักษณะของกลีบดอกไม้ หรื อลวดลายเครื อเถา
ติดต่อกันไปเรื่ อยๆไม่มีที่สิ้นสุ ด
๒. แบบวัวลาย
เครื่ องเขินแบบวัวลาย ซึ่ งเรี ยกตามระแวกหมู่บา้ นที่มีการผลิตเครื่ องเขินของเมืองเชี ยงใหม่ ในเขต
บ้านวัวลายและบ้านนันทาราม เหตุที่เรี ยกเครื่ องเขินวัวลายนั้นเข้าใจว่าเมื่อบ้านนันทาราม ซึ่ งเป็ นแหล่งผลิต
ได้นามาตาหน่ายบริ เวณบ้านวัวลาย ซึ่ งอยูใ่ นบริ เวณละแวกใกล้เคียงกัน เมื่อมีคนมาซื้ อที่ววั ลายเลยเรี ยกเป็ น
เครื่ องเขินวัวลาย เครื่ องเขินแบบวัวลายส่ วนใหญ่มาจากเขตหมู่บา้ นวัวลาย และหมู่บา้ นนันทารามบางส่ วนมา
จากบ้านศรี ปันครัว ลักษณะการผลิ ตเป็ นแบบหัตถกรรมกึ่ งอุตสาหกรรม โดยมีการแบ่งหน้าที่และการผลิ ต
เป็ นสัดส่ วนต่างจากผูผ้ ลิตเครื่ องเขินพื้นเมือง ซึ่ งเป็ นชาวไร่ ชาวนาที่นิยมทาต่อ เมื่ออยูใ่ นหน้าแล้ง
ลักษณะโครงสร้างของเครื่ องเขินวัวลาย จะมีโครงสร้างที่แข็งแรงเป็ นโครงสร้างที่สานลายขัดด้วย
เส้นตอกไม้ไผ่ที่เหลาให้ได้ขนาดเล็กเรี ยบบางคล้ายกับทางมะพร้าว สานขัดกับตอกเส้นบางแบนเป็ นรู ปแฉก
รัศมีจากก้นของภาชนะ จนได้รูปทรงตามต้องการมิได้มีการดามโครงสร้างให้แข็งแรงแบบโครงเครื่ องเขิน
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พื้นเมือง เครื่ องเขินวัวลายจะมีโครงที่แน่นแข็งแรง เรี ยบเสมอกันโดยตลอด เมื่อทารักสมุกหรื อ รักโป๊ วแล้ว
ขัดด้วยใบข่อยก็จะได้รูปทรงภาชนะที่ค่อนข้างเรี ยบเกลี้ยง บางเบาและมีความยืดหยุน่ มากกว่าเครื่ องเขินแบบ
พื้นเมือง
การตกแต่งลวดลายเครื่ องเขินวัวลายส่ วนใหญ่นิยมการขูดลาย หรื อภาษาถิ่นที่เรี ยกกันว่า การฮาย
ดอก ภาชนะที่ใช้ฮายดอกได้จะต้องมียางรักที่เรี ยบและแห้งแล้ว ใช้เหล็กปลายแหลมคล้ายเหล็กจารใบลานก
รี ดลงไปบนผิวยางรัก การฮายดอกจะต้องอาศัยความชานาญต้องกรี ดไม่ให้เกิดเส้นลึกมากจนยางรักกะเทาะ
หรื อแผ่วเบาเกิ นไปจนไม่เห็นลาย จากนั้นนายางรักที่ผสมกับชาดสี แดงถมลงไปในร่ องที่กรี ดไว้ ทิ้งให้แห้ง
หลายวันแล้วขัดส่ วนนอกสุ ดออกจนมองเห็นเส้นลวดลายสี แดงที่ฝังอยูใ่ นพื้นที่สีดาของยางรัก แล้วเคลือบ
ด้วยรักใสหรื อรักเงา เพื่อเคลือบลวดลายทั้งหมดให้ติดแน่นกับภาชนะ
เทคนิคการฮายดอกทาให้เกิดลวดลายประดับตัวภาชนะที่ดูละเอียดประณี ต ผิวของภาชนะเรี ยบไม่
ขรุ ขระ เช่นการวาดลวดลาย เส้นสี แดงเล็กๆ บนพื้นสี ดาประกอบกับรู ปทรงที่ดูเรี ยบง่าย สวยงาม เทคนิ คการ
ฮายดอกเป็ นที่รู้จกั แพร่ หลายและนัน่ เป็ นเอกลักษณ์ของเครื่ องเขินเชี ยงใหม่ พม่าเรี ยก เครื่ องเขินเทคนิ คนี้ วา่
โยนแถ่ และเป็ นเครื่ องเขินที่นิยมกันมากในพม่าเองแต่กลุ่มสี ตกแต่งจะแตกต่างกันไปจากของเชี ยงใหม่โดย
สิ้ นเชิง
ในระยะหลังเครื่ องเขิ นวัวลาย มีการตกแต่งด้วยเทคนิ คลายรดน้ า แบบตู พ้ ระธรรมในภาคกลาง
เนื่ องจากคงได้รับอิทธิ พลจากภาคกลาง การทาลายรดน้ ามักทากันในประเภทเครื่ องใช้ไม้สอยในคุ ม้ ในวัง
หรื อของใช้ที่เกี่ ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา ในอดี ตเทคนิ คการทาลายรดน้ าไม่ได้รับความนิ ยมเท่าที่ควรใน
ล้านนา ส่ วนใหญ่การปิ ดทองเครื่ องเขินในภาคเหนือนิยมการเขียนลวดลายแล้วปิ ดทองลงบนตัวลาย ในขณะ
ที่ยางรักยังไม่แห้งสนิ ททองคาเปลวที่ไม่ได้อยูบ่ นลวดลายก็จะถูกปั ดทิ้งไป เทคนิ คการฉลุกระดาษแล้วทาบ
ลงบนผิวที่ทารัก เพื่อปิ ดทองพอจะมีอยู่บา้ งเหมือนกัน ส่ วนใหญ่จะใช้กบั งานขนาดใหญ่ๆเช่ น โครงสร้ าง
ของสถาปั ตยกรรม เครื่ องสู ง พระพุทธรู ป ฐานชุกชีหรื อธรรมาสน์ เป็ นต้น ส่ วนการตกแต่งด้วยเทคนิ คปั้ นรัก
และพิมพ์รักเป็ นลวดลายลู กดิ่งอยู่ที่เชิ งล่างของตัวภาชนะการพิมพ์ลายมากๆ แลพื้นเป็ นภาพนู นต่ าเข้าใจว่า
เป็ นอิทธิ พลของไทยใหญ่หรื อพม่า มีงานบางชิ้นที่มีการประดับกระจกเกรี ยบฉาบบนดีบุกเรี ยกว่า แก้วอังวะ
บนภาชนะที่เป็ นเครื่ องเขิน โดยใช้ยางรัก เป็ นกาวติ ดและรั กปั้ นปิ ดขอบกระจกให้ติดแน่ น การติ ดกระจก
เกรี ยบแบบภาคกลาง กระจกสี แบบพม่า หรื อกระจกสี จากญี่ปุ่น เป็ นรู ปแบบที่เกิดขึ้นภายหลัง
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นอกจากรู ปทรงที่เป็ นเอกลักษณ์ของล้านนาแล้ว ลวดลายของเครื่ องเขินก็มีเพียงเล็กน้อยเช่น จาก
ข้อเขียนของอาจารย์ มณี พะยอมยงค์ (๒๕๒๘) ซึ่งเชี่ยวชาญในเรื่ องของศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่แยกแยะไว้
เพียงคร่ าวๆ ว่าลวดลายที่นิยมทาเครื่ องเขินนั้นใช้การขีดเขียนสลักลงบนภาชนะและลายทองรดน้ า และจาก
การสัมภาษณ์ของอาจารย์มณี พะยอมยงค์ได้อธิ บายเพิ่มเติมดังนี้
ลวดลายเชี ยงใหม่ มีลกั ษณะเป็ นลายดอกไม้ เช่น ลายดอกกุหลาบ หรื อลายเถาไม้ ส่ วน
ใหญ่ช่างจะเขียนขึ้นตามลักษณะของพืชพรรณที่อยูใ่ กล้ตวั
ลวดลายดอกบานใบ เป็ นชื่อที่ช่างชาวบ้านใช้เรี ยกตามลักษณะลาย มักจะเป็ นลายที่เขียน
ในลักษณะอวดดอกไม้เถาที่มีลกั ษณะที่มีใบเขียวแดงคล้ายต้นคริ สมาส ซึ่งมีลกั ษณะใบที่เหมือนดอกไม้
ลายดอกเมืองข้าเถิก อาจารย์มณี พะยอมยงค์ กล่าวถึงลายดอกเมืองข้าเถิกว่าเป็ นลวดลาย
ที่น่าฉงน ซึ่ งเป็ นลักษณะลวดลายดอกพื้นเมือง มีวางไว้เป็ นกลุ่มๆ และมีดอกแซมระหว่างกลางของกลุ่มดอก
ซึ่ งคาล้านนาว่า เทิก คือ เกะกะหรื อขีดขวางทาง คืออาการแซมหรื อสลับให้ของสิ่ งใดดูสวยงามขึ้นมา
ลายแบบใหม่หรื อลายเพนท์ คือลายที่เขียนคล้ายๆลายรดน้ า ขั้นแรกจะเขียนด้วยหรดาล
ซึ่ งเป็ นแร่ ชนิ ดหนึ่ งแล้วปิ ดทองแล้วล้างออกด้วยน้ าที่เขียนไว้ดว้ ยหรดาลทองจะหลุด ส่ วนที่ไม่ได้เขียนด้วย
หรดาลทองก็จะติดอยู่ ลักษณะคล้ายกับการเขียนปิ ดทองรดน้ าของภาคกลาง มักจะปรากฏในเครื่ องเขินยุค
หลังมักจะกลายเป็ นลายที่คิดขึ้นมาใหม่
ลายหัวนาค มักเขียนไว้บนเครื่ องเขินใหญ่ๆ เช่น อูบ หรื อแอบใหญ่ๆ มักเขียนด้วยลายทอง จัดอยูใ่ นหมวด
สัตว์ ๑๒ ราศี
ลายธรรมดา เป็ นการแสดงออกของช่างที่เขียนในรู ปแบบธรรมชาติทวั่ ไปที่อยูร่ อบๆตัว
นอกจากนี้อาจารย์วถิ ี พานิ ชพันธ์ ได้พูดถึงเทคนิ คการเขียนลายที่เป็ นการใช้พู่กนั จุ่มยางรักหรื อรัก
ผสมชาด แล้วหยดลงให้ไปเป็ นจุดแล้วลากเป็ นหางคล้ายลูกอ๊อดจนกว่าให้เกิ ดเป็ นรู ปกลี บดอกไม้และลาย
เครื อเถา รวมถึงเทคนิคการฮายดอกหรื อการขูดผิวพื้นภาชนะให้เกิดเป็ นลวดลายหรื อที่มีพูดถึงลายกามะลอ
วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (๒๕๒๕) ได้กล่าวในมรดกไทยว่า มีลกั ษณะคล้ายๆการเขียนลวดลายเครื่ องเขิน
ซึ่ งไม่สามารถบอกได้วา่ ลายกามะลอกับลายเครื่ องเขินเป็ นวิธีการเขียนเดียวกันหรื อไม่ ดังที่กล่าวไว้วา่ การ
ทาเครื่ องเขินเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะของทางภาคเหนื อ แต่ในภาคกลางก็มี สิ่งของเครื่ องใช้ที่มีวิธีการและ
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ลักษณะการใช้รักที่ คล้ายคลึ งกับการทาเครื่ องเขิ น ซึ่ งเรี ยกกันว่า ลายกามะลอ ภาชนะที่ เป็ นงายกามะลอ
ส่ วนมาก จะลงพื้นด้วยชาด ตัดเส้นงายด้วยรักหรื อบางทีพ้ืนก็เป็ นสี รัก ตัวลายเป็ นสี แดงชาดาหรื อสี อื่นๆสี ที่
ใช้เขียนส่ วนมากเป็ นสี ฝุ่นผสมรักเป็ นสี พ้ืนๆ ลายกามะลอนิ ยมเขียนลงบนภาชนะเครื่ องใช้ที่มีขนาดใหญ่
เช่น หี บใส่ ผา้ โบราณ แอบใส่ ขา้ วเหนียว เชี่ยนหมาก พานไม้ และหี บใส่ บุหรี่ เป็ นต้น และนอกจากนี้ ยงั มีการ
เขียนลายกามะลอประกอบกับสถาปั ตยกรรม โดยการเขียนเป็ นงายประดับ เช่น ประดับเสา ลายประดับผนัง
ตูพ้ ระธรรม
อย่างไรก็ตามการเขียนลายกามะลอจะต่างไปจากการเขียนลายบนเครื่ องเขิน ตรงที่การเขียนลาย
กามะลอมักเป็ นการเขียนลายที่ค่อนข้างใหญ่ และหยาบกว่าลายเครื่ องเขิน ลายของเครื่ องเขินไม่นิยมเขียน
เหมือนลายกามะลอ หากแต่ใช้วธิ ี ขดู ลงไปบนตัวภาชนะ แล้วถมสี อดั เข้าไปในร่ องเส้น ถึงแม้วา่ การทาเครื่ อง
เขินและลายกามะลอจะแตกต่างกันไปในรายละเอียดเรื่ องการเขี ยนการทาอยู่บา้ ง แต่โดยวิธีการใหญ่ๆยัง
คล้ายคลึ งกันอยู่มาก เพราะฉะนั้นการที่ จะศึ ก ษาถึ งลวดลายของเครื่ องเขิ นเชี ยงใหม่ไม่ว่าจะเป็ นชื่ อลาย
ตลอดจนเทคนิ คในการเขี ย นลาย จึ งเป็ นสิ่ งที่ น่า ศึ ก ษาเป็ นอย่า งยิ่ง เพื่ อเป็ นการอนุ รัก ษ์ล วดลายโบราณ
ตลอดจนสร้างความเข้าใจให้ถูกต้อง ว่าลวดลายเครื่ องเขินเชียงใหม่ที่แท้จริ งนั้นมีรูปแบบอย่างไร และเพื่อให้
คนที่สนใจได้ทาการศึกษาต่อไปหรื อเพื่อเป็ นการเขียนลวดลายที่ถูกต้องในการทาเครื่ องเขิน
ทัศนีพร ประภัสสร (๒๕๕๗) คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชี ยงใหม่
ทาการศึ ก ษาวิจยั เรื่ อง “การประยุก ต์พ ระราชดาริ เศรษฐกิ จพอเพี ย ง เพื่ อสื บ ทอดภู มิ ปั ญญาท้องถิ่ นงาน
หัตถกรรมสาขาเครื่ องรักเครื่ องเขินของจังหวัดเชี ยงใหม่” ซึ่ งได้ดาเนิ นการในเขตพื้นที่วิจยั อาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ โดยศึกษาบริ บทและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมเครื่ องรักและเครื่ องเขินในจังหวัด
เชียงใหม่ ประยุกต์พระราชดาริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสื บทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมเครื่ อง
รักและเครื่ องเขินในจังหวัดเชี ยงใหม่ สื บทอดองค์ความรู ้ ภู มิปัญญาท้องถิ่ นงานหัตถกรรมเครื่ องรั กและ
เครื่ องเขินในจังหวัดเชียงใหม่ และเผยแพร่ งานหัตถกรรมเครื่ องรักและเครื่ องเขินในจังหวัดเชียงใหม่
จากการวิจยั พบว่า ในพื้นที่อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เคยมีการรวมตัวกันของชุ มชนชาวไทเขิน
ในบริ เวณวัดขี้เหล็กหลวง (อินทราราม) หมู่ ๖ บ้านขี้เหล็กหลวง ตาบลขี้เหล็ก อาเภอแม่ริม โดยเป็ นชาวไท
เขินที่อพยพมาจากเมืองเขมรัฐ เชี ยงตุง เมื่อประมาณช่ วงพุทธศักราช ๒๓๐๐ แต่จากการเปลี่ ยนแปลงของ
สังคมทาให้การดารงวิถีชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละการประกอบอาชี พหัตถกรรมงานเครื่ องเขินของชุมชนชาวไท
เขินบ้านขี้เหล็กหลวงเลื อนหายไป ทั้งนี้ คณะผูว้ ิจยั พบว่า แนวทางสื บทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรม
สาขาเครื่ องรักเครื่ องเขินของจังหวัดเชี ยงใหม่ที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสม สามารถ
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ทาได้จริ งและก่ อให้เกิ ดประโยชน์ตอ้ งเป็ นแนวทางที่ง่าย มีความดึ งดู ดใจต่อผูท้ ี่ได้พบเห็ น สามารถเรี ยนรู ้
ขั้นตอนการผลิ ตชิ้ นงานได้อย่างครบถ้วนในระยะเวลาอันสั้นและผูท้ ี่ สนใจสามารถเรี ยนรู ้ ได้โดยไม่ตอ้ ง
เปลี่ ย นวิถี ชี วิตของตน ซึ่ ง งานวิจ ัย นี้ ไ ด้คิ ดค้น แนวทางที่ มี ค วามเหมาะสมกับ สภาพปั จจุ บ นั ของจัง หวัด
เชี ยงใหม่มากที่สุด ๒ แนวทาง ได้แก่ ๑)การจัดทาสื่ อการเรี ยนรู ้ข้ นั ตอนการผลิตเครื่ องรักเครื่ องเขิน จังหวัด
เชียงใหม่ให้แก่เยาวชนในโรงเรี ยนของจังหวัดเชี ยงใหม่และ ๒) การส่ งเสริ มให้ช่างฝี มือนาเสนอผลงานด้าน
หัตถกรรมเครื่ องรักเครื่ องเขินผ่านการจัดนิ ทรรศการต่างๆ ของจังหวัดเชี ยงใหม่ ซึ่ งสามารถทาให้เยาวชน
และประชาชนทัว่ ไปที่ได้รับความรู ้ดา้ นหัตถกรรมเครื่ องรักเครื่ องเขิน
ตระกู ลพันธ์ พัชรเมธา(๒๕๕๒) ศึ กษาการพัฒนางานออกแบบหัตถกรรมจากกรรมวิธีก ารทา
เครื่ องเขิน ในวารสารศรี นคริ นทรวิโรฒวิจยั และพัฒนา(สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ) งานวิจยั ชิ้นนี้
ได้ศึกษา สารวจ และรวบรวมข้อมูล งานหัตถกรรมเครื่ องเขินล้านนาที่เป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่ น ศึกษาค้นคว้า
ทดลองพัฒนาวัสดุ และกระบวนการผลิ ตเครื่ องเขินให้มีความเหมาะสมกับการผลิ ตเพื่อจาหน่ ายในตลาด
ปั จจุ บ นั นอกจากนี้ ย งั พัฒ นางานออกแบบหัตถกรรมให้มี รูป แบบประโยชน์ ใ ช้ส อย ลวดลาย วัส ดุ และ
กรรมวิธีการผลิ ตให้เหมาะกับความต้องการของผูใ้ ช้เป็ นผลิ ตภัณฑ์เครื่ องเขิ นร่ วมสมัย โดยประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ๑) กลุ่มสาหรับศึกษาข้อมูล ได้แก่ ผูผ้ ลิ ต และผูจ้ าหน่ ายเครื่ องเขินล้านนา
ภาคเหนือตอนบน และผูผ้ ลิตเครื่ องเขินในแคว้นเชี ยงตุง รัฐฉานตะวันออกของประเทศเมียนมาร์ ๒) กลุ่ม
สาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลทางด้านการตลาดและการประเมินผลิ ตภัณฑ์ตน้ แบบ ได้แก่ ผูผ้ ลิ ต ผูจ้ าหน่ าย และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านงานหัตถกรรมเครื่ องเขิน กลุ่มตัวอย่างผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ี แบบเจาะจงโดยพิจารณาจากชุ มชนชาวไทย
เขินในจังหวัดเชียงใหม่
จากการการศึ กษาพบว่า ประวัติความเป็ นมาของงานเครื่ องเขิ น มีจุดกาเนิ ดมาจากจีน และมีการ
ขยายตัวของเครื่ องเขิ นลงมาทางตอนใต้ และตะวันออกของจีน สู่ ประเทศต่างๆ ในแถบเอเซี ย โดยมี การ
ถ่ายทอดกรรมวิธีเทคนิคการทาเครื่ องเขินลักษณะต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ ส่ วนงานเครื่ อง
เขินล้านนานั้นผูผ้ ลิตงานเรื่ องเขินเป็ นชุ มชนที่สืบเชื้ อสายมาจากชาวไทยเขินที่ถูกกวาดต้อนมาจากเมืองเชี ยง
ตุงในสมัยพระเจ้ากาวิละ และจังหวัดเชี ยงใหม่เป็ นศูนย์กลางการผลิตงานเครื่ องเขินอยูบ่ ริ เวณชุ มชนวัดนัน
ทาราม ตาบลหายยา อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ และบริ เวณถนนเชี ยงใหม่-สันกาแพง ส่ วนเครื่ องเขินเชี ยง
ตุงมีการผลิ ตและจาหน่ ายงานเครื่ องเขิ นอยู่ที่บา้ นจอมมนในตัวเมื องเชี ยงตุงผูผ้ ลิ ตเป็ นชาวไทใหญ่(Shan)
และสุ ดท้ายเรื่ องของวัสดุและกรรมวิธีการผลิตงานเครื่ องเขิน ประกอบด้วย ๑)ยางรัก ชาวล้านนาได้มาจาก
ต้นรั กใหญ่ ๒)วัสดุ ทาโครงเครื่ องเขิ น ได้แก่ ไม้ไผ่เฮี ยะ ไม้มะม่วงและไม้ฉาฉา ๓)การเคลื อบยางรักมี
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วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กบั โครงเครื่ องเขินและปกปิ ดพื้นผิวให้เรี ยบและเป็ นมันเงางาม ๔) การ
เขียนลายเครื่ องเขินมีเทคนิ คการเขียนลายอยู่ ๔ แบบ ได้แก่ ลายรดน้ า ลายขุด ลายเขียนสี และลายเปลือกไข่
ส่ วนเครื่ องเขินเชี ยงตุงใช้วสั ดุทาโครงเครื่ องเขินจากไม้ไผ่เฮียะ รวมถึงขั้นตอนการเคลือบชิ้นงานด้วยยางรัก
เหมือนกันกับเครื่ องเขินล้านนา และการตกแต่งลวดลายเครื่ องเขินใช้เทคนิคการทาลายนูน(Thayo)
การวิเคราะห์และทดลองวัสดุ พบว่า การทดลองพัฒนาคุณภาพวัสดุที่ใช้ผลิตงานหัตถกรรมเครื่ อง
เขิน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพปั ญหา และความต้องการในปั จจุบนั โดยผลการทดลองมีส่วนสาคัญที่
พบ จาแนกเป็ น ๓ ประเด็น คือ ๑) โครงสร้ างชิ้นงานเครื่ องเขินผลิ ตจากวัสดุสังเคราะห์ และวัสดุ ธรรมชาติ
๒) สู ตรการเคลื อบผิวโครงชิ้ นงานเครื่ องเขินโดยใช้สารเคลื อบผิวสังเคราะห์ทดแทนยางรักได้ ๓) สู ตรการ
ตกแต่งลวดลายบนชิ้นงานเครื่ องเขิน จากวัสดุสติกเกอร์ เมล็ดพันธุ์พืช และขี้เลื่อยไม้ยางพาราสามารถนามา
ประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าได้
ผลสรุ ปสุ ดท้ายเรื่ องการออกแบบและพัฒนางานหัตถกรรมเครื่ องเขิ นร่ วมสมัย พบว่า ๑) ด้าน
กรรมวิธีการขึ้นรู ปชิ้ นงานเครื่ องเขินนั้นจาเป็ นที่จะต้องมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะรู ปทรง
ของวัสดุที่ใช้ผลิตโครงเครื่ องเขิน ๒) ด้านข้อมูลการตลาดเพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการออกแบบ พบว่าผูซ้ ้ื องาน
เครื่ องเขิ นเป็ นเพศหญิ ง และเพศชาย จานวนที่ เท่ า กัน เลื อกซื้ อ งานเครื่ องเขิ น ประเภทของตกแต่ ง บ้า น
รองลงมา คือ ประเภทของที่ระลึก ประเภทของใช้ และประเภทเครื่ องประดับตามลาดับ รู ปแบบ ลวดลาย
เป็ นงานเครื่ องเขินประยุกต์ร่วมสมัย เป็ นเทคนิคลายทองรดน้ า และราคาจาหน่ายงานเครื่ องเขินเริ่ มต้นที่ ๑๐๐
บาท ขึ้นไป ๓) ด้านแนวความคิดในการออกแบบ จะต้องคานึ งถึง ๒ ด้าน คือ (๑) ปั จจัยภายใน ได้แก่ วัสดุ
และกรรมวิธีการผลิต ประโยชน์ใช้สอยและรู ปทรง (๒) ปั จจัยจากภายนอก ได้แก่ การแข่งขันทางการตลาด
ความสามารถเข้ากันได้กบั ระบบสากล การควบคุมด้านความปลอดภัย และการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อม
๒.๖ การวิจยั ของบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวกับยางรัก
สานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี (๒๕๕๖) โครงการอนุรักษ์
ต้นรักและการพัฒนาภู มิปัญญาท้องถิ่ นในการใช้ประโยชน์จากยางรักอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ จังหวัด
เชี ยงใหม่ได้ศึกษาภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากยางรักของชาวบ้าน ที่เข้ามาใช้ประโยชน์มากในพื้นที่ป่า
สงวนแห่ งชาติป่าอมก๋ อย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็ นปี แรกที่ทาการสารวจและเก็บข้อมูลในบ้านแม่ต๋อมและ
บ้านแม่ต๋อมบน ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นที่มีการเจาะและนายางรักมาใช้ประโยชน์มาก พบว่าชาวบ้านแม่ต๋อมบน เข้า
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ไปเก็บหายางรักมากที่สุด ในปี ๒๕๕๖ ทาการสารวจและเก็บข้อมูล จานวน ๖ หมู่บา้ น พบว่าบ้านแม่ต๋อม
บน มีผเู ้ จาะยางักและนามาใช้ประโยชน์ มากกว่าหมู่บา้ นอื่นๆ รองลงมาคือ บ้านแม่ต๋อม บ้านทุ่งจาเริ ง และ
บ้านโป่ งดิน-ยางแก้ว ซึ่ งทั้งหมดเป็ นชุมชนของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ ยง ในส่ วนของคนเมือง คือ บ้านเหล่ามะฟั ก
บ้านหลิม บ้านใหม่ดินแดง และบ้านดง ไม่มีการเจาะและใช้ประโยชน์จากยางรักเลย
อายุของชาวบ้านที่เข้าไปเจาะหายางรัก เฉลี่ย ๖๐ ปี ส่ วนใหญ่เป็ นผูส้ ู งอายุที่ยงั คงเข้าไปเจาะหายาง
รัก ส่ วนคนหนุ่ มสาว จะประกอบอาชี พอื่ นๆ ที่มีรายได้มากกว่าการเจาะหายางรัก ยางรั กที่ เจาะได้จะถู ก
นามาใช้ประโยชน์ใ นงานจัก สาน โดยนามาทาภาชนะจัก สานต่า งๆ เช่ น แก้วน้ า ถ้วย จาน ชาม กระด้ง
กระติบข้าว ตลับใส่ หมาก กระบุง เป็ นต้น เพื่อเพิ่มความแข็งแรง กันน้ า ทนทานต่อการกัดกร่ อนของกรด ด่าง
และเพิม่ ความสวยงาม
แนวโน้มของสถานการณ์ ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากยางรักนับวันยิ่งจะสู ญหายไป เนื่ องจาก
ความนิ ยมในการใช้ผลิตภัณฑ์จากยางรักลดน้อยลง เพราะมีการใช้ภาชนะอย่างอื่นที่หาง่ายและมีราคาถูกมา
ใช้ทดแทน คนทาผลิตภัณฑ์จึงลดจานวนลง ประกอบกับต้นรักขนาดใหญ่ลดจานวนลง จากการตัดโค่น บุก
รุ กพื้นที่เพื่อทาการเกษตร การเจาะยางรักจึงทาได้ลาบากขึ้น เนื่ องจากต้องเดิ นทางไกลขึ้น ทาให้ภูมิปัญญา
การใช้ประโยชน์จากยางรักไม่ได้รับความสนใจที่จะสื บทอดจากคนรุ่ นใหม่ ดังนั้นการจะอนุ รักษ์ภูมิปัญญา
การใช้ประโยชน์จากยางรักของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ ยงซึ่ งเป็ นภูมิปัญญาที่ถูกสื บทอดมาช้านาน และควรมีการ
ถ่ายทอดสู่ คนรุ่ นหลัง จึ งควรมี หน่ วยงานจากหลายภาคส่ วนเข้ามาช่ วยพัฒนาเพื่อให้เกิ ดการใช้ประโยชน์
อย่างยัง่ ยืนต่อไป
วิ ช าญ เอี ย ดทอ ง แล ะ คณะ (๒ ๕๕๓) จากภาค วิ ช าชี วิ ท ย าป่ าไ ม้ คณะ วนศาส ต ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทาการศึกษาการพัฒนาแหล่งยางรักดิบเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน พบว่า
ยางรัก หรื อ รัก เป็ นวัสดุธรรมชาติประเภทชัน (gum) ที่ได้มาจากไม้ตน้ สกุลรักจีน(Rhus) และสกุลรักใหญ่
(Gluta) ทั้งสองสกุลเป็ นพรรณไม้สมาชิ กวงศ์Anacardiaceae (วงศ์ มะม่วง และมะกอกป่ า) ยางรักเป็ นสาร
เหนียวที่มีความเหนียว หนืด ข้นและสี คล้ า แข็งตัวเมื่อแห้ง ยางรักถูกเรี ยกว่า Lacquer gum จัดได้วา่ เป็ นกลุ่ม
สารโพลี เมอร์ ธรรมชาติที่แตกต่างจากน้ ายางธรรมชาติประเภทลาเทกซ์ (Latex) ที่ได้จากน้ ายางพารา หรื อ
พรรณไม้ชนิดอื่นที่เป็ นสมาชิกของวงศ์ Euphorbiaceae (วงศ์ยางพาราและสลัดได) , Apocynaceae (วงศ์
สัตตบรรณและลัน่ ทม) ฯลฯ พรรณไม้ที่สาคัญที่นายางรักไปใช้ในการผลิตเครื่ องรักและ หัตถกรรมเกี่ยวกับ
ยางรักในทวีปเอเชียพบว่ามีอยู่ ๔ ชนิดด้วยกันคือ
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รักใหญ่ หรื อ รักหลวง (Gluta usitata (Wall.) Ding Hou) ชื่อสามัญคือ Burmese lacquer tree,
Burmese vanish wood, Black lacquer tree, Thai vanish wood, Red zebra wood เขตกระจายพันธุ์ของรัก
ใหญ่ พบในประเทศอินเดีย พม่า ไทยและลาวรักใหญ่เป็ นชนิดที่คนเมือง (ไทยภาคเหนือ)รู ้กนั ดีและนายางมา
ใช้เป็ นวัตถุดิบในทาเครื่ องเขิน แหล่งเก็บน้ ายางในอดีตพบว่าอยูใ่ นพื้นที่จงั หวัดแม่ฮ่องสอน เชี ยงใหม่ ลาปาง
และเชี ยงราย แต่ปัจจุบนั กลับหาดู ได้ยากมากขึ้นทั้งนี้ เนื่ องจากเขตกระจายพันธุ์ที่อยูใ่ นป่ าธรรมชาติของรัก
ใหญ่ถูกทาลายไม่ว่า การตัดฟั นไม้ไปใช้ประโยชน์ หรื อ การบุกรุ กป่ าแล้วแปรสภาพเป็ นพื้นที่เกษตรกรรม
และอื่นๆ จนทาให้ปริ มาณต้นยางรักเป็ นแหล่งผลิตวัตถุดิบน้อยลง และทาให้การขาดแคลนส่ งให้ตลาดที่ซ้ื อ
ขายยางรักก่อเกิดภาวะน้ ายางรักดิบขาดตลาดส่ งผลต่อการผลิตเครื่ องเขินในประเทศ จาเป็ นต้องนายางรักเข้า
มาจากประเทศเพื่อนบ้านแหล่งนาเข้าหลักคือประเทศเมียนม่าร์ และมียางรักโดยส่ วนใหญ่ดอ้ ยคุณภาพลงจาก
การเจือปนหรื อ ปลอมปนน้ ามันจากไม้ชนิดอื่น
รักจีน หรื อ รักญี่ปุ่น ( Rhus verniciflua Stokes.) ชื่อสามัญคือ Japanese lacquer tree, Chinese
lacquer tree, Japanese vanish tree, Chinese vanish wood, Oriental lacquer tree เขตกระจายพันธุ์ของรักจีน
พบในประเทศ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น และรัสเซี ย รักจีนเป็ นไม้ตน้ ผลัดใบที่ข้ ึนได้เฉพาะเขตอบอุ่น ดังนั้นไม่พบใน
ประเทศไทย แต่มีการนายางรักชนิดนี้เข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมประดิษฐ์เครื่ องเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ของไทย
รักเวียดนาม มีชื่อท้องถิ่นของไทยว่า แกนมอ ( Rhus succedanea L.) ชื่อสามัญคือ Vietnamese
lacquer tree เขตกระจายพันธุ์รักเวียดนาม พบในประเทศ ลาว ไทย เวียดนาม ไต้หวัน และจีนตอนใต้ (ไห
หนาน, กวางตุง้ , ฮ่องกง) เป็ นชนิดเป็ นแหล่งวัตถุดิบหลักของอุตสาหกรรมเครื่ องรักของเวียดนาม

tree

น้ าเกลี้ยง (Gluta laccifera (Pierre) Ding Hou) ชื่อสามัญคือ Khmer lacquer tree, Chaiya lacquer
เขตกระจายพัน ธุ์ ข องรั ก ชนิ ดนี้ พ บอยู่ ไทย ลาวและกัม พู ช า ชนิ ดเป็ นแหล่ ง วัต ถุ ดิบ หลัก ของ

อุตสาหกรรมเครื่ องรักของกัมพูชา และไทยในภาคอีสาน
ในประเทศไทยรู ้จกั กรรมวิธีนายางรักมาใช้ประโยชน์มานานกว่า ๔,๐๐๐ ปี แล้ว เพื่อใช้เป็ นวัตถุใน
การทาเครื่ องเขินและลงรักปิ ดทอง (กรมศิลปกร, ๒๕๕๐) ประเทศจีนได้พบหลักฐานทางโบราณคดีของยุค
หิ นใหม่ที่มณฑลซิ เจียง (Zhejiang)มีมาไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ปี (Wan et al., 2007) ประเทศญี่ปุ่นมีหลักฐาน
ตั้งแต่ ๕,๓๐๐ ปี ก่อนคริ สตกาลในช่วงยุคโจมอน (Jomon period) (Noshiro et al., 2007) โดยนายางรักการ
นามาเคลือบภาชนะเพื่อให้มีคงทนและมีความสวยงาม เทคนิคการประดิษฐ์ใช้ยางเคลือบภาชนะ เครื่ องรักที่
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สร้างสรรค์ข้ ึนในแต่ละชุ มชนมีกรรมวิธีผลิตและรายละเอียดที่แตกต่างกันอันที่จะส่ งเสริ มให้เกิดวัฒนธรรม
การผลิตและการใช้เครื่ องรักเกิดขึ้นต่างกันตามกลุ่มชาติพนั ธุ์
โครงการวิจยั เรื่ องการพัฒนาแหล่งยางรักดิ บเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน เพื่อการอนุ รักษ์ภูมิ
ปัญญาในเชิงวัฒนธรรมของการผลิตและการใช้เครื่ องรัก เครื่ องเขินตลอดจนเป็ นสื บสาน สื บทอดและสร้าง
เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ วฒั นธรรมคนไทย อันเป็ นชนชาติที่มีรากเหง้าทางวัฒนธรรมเกี่ ยวกับของการผลิตและการ
ใช้เครื่ องรั ก เครื่ องเขิ นมาอย่า งช้า นาน แต่ หากคนไทยขาดการตระหนัก และให้ ค วามส าคัญต่ ออนุ รัก ษ์
เกี่ ยวกับวัฒนธรรมเครื่ องรักก็คงสู ญหายไปในเวลาอันใกล้น้ ี การอนุ รักษ์เกี่ ยวกับวัฒนธรรมเครื่ องรักเพื่อ
ธ ารงไว้ ซึ่ ง อัตลัก ษณ์ ข องคนไทย จึ ง เป็ นการปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มเอกลัก ษณ์ ช าติ แ ละการอนุ รั ก ษ์ม รดกทาง
วัฒนธรรมของชาติตามไปด้วย หากนิ่งเฉยต่อสถานการณ์น้ ี ยงั ส่ งผลกระทบเป็ นลูกโซ่ ต่อการสู ญหายไปของ
ภูมิปัญญาต่อผลิตเครื่ องรักที่มีคุณภาพไม่วา่ ขาดช่างรักที่มีฝีมือ ขาดการสร้างงานต่อยอดในนายางรักไปใช้ใน
งานประเภทอื่ น มรดกทางวัฒนธรรมในส่ วนสร้ างลวดลายโบราณบนผลิ ตภัณฑ์เครื่ องรั กสู ญหาย ซึ่ งนั้น
หมายความว่าเราต้องสู ญสิ้ นของความเป็ นเอกลักษณ์ไทยในช่างรักตลอดไป ประจวบกับปั จจุบนั มีผลิตภัณฑ์
เครื่ องใช้ต่างๆ มีการเลียนแบบเครื่ องรักที่ทาด้วยวัสดุพลาสติกเข้ามาแทนที่ต่อการใช้เครื่ องรักในสมัยก่อน
ยิง่ เป็ นตัวเร่ งที่สาคัญต่อการจากไปของมรดกทางวัฒนธรรมในด้านนี้
ผลการศึกษาพบว่าความหลากชนิ ดของพรรณไม้ให้ยางรักในประเทศไทยพบว่า มีอยู่ ๒ สกุลคือ
สกุล Gluta จานวน ๑๐ ชนิด สกุลRhus ๕ ชนิ ด แต่ชนิ ดที่มีศกั ยภาพที่พฒั นาเป็ นแหล่งผลิ ตยางรักดิบมี ๓
ชนิ ดคือ ต้นรักใหญ่ (Gluta usitata (Wall.) Ding Hou) น้ าเกลี้ยง (Gluta laccifera (Pierre) Ding Hou) และ
แกนมอ (Rhus succedanea L.) จากการศึกษากายวิภาคในต้นน้ าเกลี้ยงพบว่า น้ ายางรักจากไหลออกมาจาก
เปลื อกชั้นในสุ ด ซึ่ งการไหลมีความสัมพันธ์กบั ฤดูกาล ฤดู กาลที่กรี ดยางแล้วน้ ายางไหลมากที่สุดคือฤดูฝน
ทั้งนี้การไหลของยางรักมีความเกี่ยวข้องชัดเจนกับฤดูกาล พันธุ กรรมในแต่ละต้น สุ ขภาพต้นไม้ และเทคนิ ค
ในการสร้างบาดแผล ในส่ วนของการสร้างรู ปแบบรอยบาดแผลกรี ดบนต้นน้ าเกลี้ยงที่ดีที่สุดจาก ๑๖ รู ปแบบ
พบว่ารู ปแบบแนวดิ่ งบนลาต้นเมื่ อพิจารณาภายใต้เงื่ อนไขที่ ว่า ไม่ทาลายลาต้นไม้มากจนเกิ นไป การใช้
อุปกรณ์ไม่ซบั ซ้อน ใช้เวลาและแรงงานน้อย นอกจากนี้ มีการใช้สารเคมีกระตุน้ เพื่อเพิ่มปริ มาณยางไหลของ
ต้นรั กพบว่า๑๐% เอตทีฟอน (Ethephon)ให้ผลดี ท้ งั ในแง่ ของการกระตุ น้ การไหลของน้ ายางมากและการ
สมานรอยแผลได้ดี ขณะที่ ๑๐%พาราคอตกระตุน้ การไหลน้ ายางได้ดีกว่าเอตทีฟอนแต่จะทาลายเปลื อกลา
ต้นของต้นรักอย่างรุ นแรงจึงไม่นามาใช้ในการกระตุน้ น้ ายาง ในส่ วนการขยายพันธุ์ของต้นรักพบว่าใช้เมล็ด
ในการขยายพันธุ์ ด้วยมีแม่ไม้นอ้ ยและมีปัญหาการติดเมล็ดของพรรณไม้ให้ยางรักทาให้เป็ นอุปสรรคอย่างยิ่ง
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ในการเตรี ยมกล้าไม้ในการปลู กสร้ างสวนป่ าไม้รัก ในกรอบของการวิจยั จึงได้ขยายการวิจยั ต่อนาเทคนิ ค
เพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ ซึ่ งกาลังอยูใ่ นระหว่างของการดาเนินงาน และประเด็นสุ ดท้ายการคัดเลือกชนิ ดไม้รักพบว่า
พรรณไม้ในสกุลGluta เป็ นไม้ตน้ ที่ช้ามีขนาดความโตถึ งขนาดถึ งกรี ดได้น้ นั ต้องใช้ระยะนานไม่น้อยกว่า
๑๒ ปี การคัดเลือกชนิ ดที่โตเร็ วและให้น้ ายางได้เร็ วพบว่าต้นแกนมอ ( Rhus succedanea L.)เป็ นชนิดที่โต
เร็ วและมีระยะเวลาตั้งแต่ปลู กจึงกรี ดยางได้ส้ ันในระยะเวลาตั้งแต่ ๕ ขึ้นไป คณะทีมวิจยั จึงกาลังศึกษาถึ ง
ความเป็ นไปได้ในการปลูกในเชิงของสวนป่ าเศรษฐกิจเพื่อการผลิตยางรักดิบต่อไป

๓๗

บทที่ ๓
วิธีการดาเนินงานวิจัย
ประเภทและแบบการวิจัย
งานวิจยั ชิ้นนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ เป็ นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลรู ปแบบลวดลายเครื่ องเขิน
บ้านนันทาราม เพื่อเก็บตัวอย่างลายขูดโบราณ และสามารถนาไปฟื้ นฟูและพัฒนารู ปแบบเครื่ องเขิ นของ
จังหวัดเชียงใหม่ได้ในอนาคต รวมทั้งศึกษาองค์ความรู ้ ประวัติความเป็ นมา ร่ วมกับวิธีการสารวจภาคสนาม
รวมทั้งศึกษาเพื่อบูรณาการความรู ้ในด้านศิลปกรรม ภูมิปัญญา สังคมและวัฒนธรรม โดยใช้วิธีการเขียน
อธิ บ ายความพรรณนาและบันทึ ก ภาพถ่ า ย โดยใช้ก ารวิจยั เชิ ง ปฏิ บตั ิ ก ารอย่า งมี ส่ วนร่ วม (Participatory
Action Research-PAR) ซึ่ งเป็ นการวิจยั ในลักษณะที่มุ่งสร้างความสานึกและความตระหนักของคนในชุ มชน
ให้ มี ส่ วนร่ ว มในการเห็ น คุ ณ ค่ า ความส าคัญของลวดลายโบราณ ในฐานะเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของมรดกทาง
วัฒนธรรมชุ มชน ให้มีส่วนรับรู ้ และรักษาในเรื่ องต่างๆที่เกิ ดขึ้น โดยการลงพื้นที่ภาคสนาม เข้าไปคลุ กคลี
และมีปฏิสัมพันธ์กบั ชุมชนด้วยตนเองของนักวิจยั โดยมีกระบวนการวิจยั ดังต่อไปนี้
๓.๑ ขอบเขตการวิจยั
๓.๑.๑ ด้านเนื้ อหา
๓.๑.๒ ด้านพื้นที่ในการวิจยั
๓.๑.๓ ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
๓.๒ วิธีดาเนินการวิจยั
๓.๒.๑ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
๓.๒.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูล
๓.๒.๓ การจัดข้อมูล
๓.๒.๔ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
๓.๒.๕ การนาเสนอผลการวิจยั
๓.๑ ขอบเขตการวิจัย
๓.๑.๑ ด้านเนื้ อหา
๑. ศึ ก ษาประวัติ ค วามเป็ นมาของชุ ม ชนนัน ทาราม ถึ ง สภาพความเป็ นมา และการ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคแต่ละสมัย

๓๘

๒. ศึกษาคุ ณค่าและความสาคัญของลวดลายขูดโบราณ ที่ปรากฏบนเครื่ องเขินนันทาราม
จากตัวอย่างตัวแบบตามที่ต่างๆ
๓. ศึกษารู ปแบบเครื่ องเขินนันทาราม รวมถึงศึกษาการเปลี่ ยนแปลงและพัฒนาชิ้ นงาน
เกี่ยวกับคุณ วัสดุ เทคนิ ค วิธีการสร้าง การประดับตกแต่ง หน้าที่ใช้สอย และรู ปแบบจากอดีต เพื่อ
พัฒนาไปสู่ ตวั อย่างชิ้นงานในอนาคต
๓.๑.๒ ด้านขอบเขตพื้นที่
งานวิจยั ชิ้ นนี้ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อการศึกษาสารวจและเก็บรวบรวมข้อมู ลลวดลายเครื่ องเขินแบบ
โบราณ(ฮายลาย) ของจังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่อใช้เป็ นฐานคลังข้อมู ลมรดกทางภู มิปัญญาด้านวัฒนธรรมอัน
เป็ นอัตลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ รวมถึงศึกษากรรมวิธีในการทาเครื่ องเขินโบราณ โดยใช้วสั ดุ เทคนิคและ
ลวดลายเดิม อันเป็ นอัตลักษณ์ของเครื่ องเขินเชี ยงใหม่ เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่ องเขิน เพื่อ
สื บสานคุณค่าความสาคัญในมรดกทางวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะนาไปสู่ การเป็ นแม่แบบและ
แนวทางในการสร้ างสรรค์ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องเขิ นเมื องเชี ยงใหม่ในอนาคต โดยมี ขอบเขตพื้นที่ศึกษาได้แก่
ชุมชนนันทารามจังหวัดเชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์ท้ งั ในภาครัฐและเอกชน ที่ปรากฏตังอย่างงานเครื่ องเขินนัน
ทาราม ซึ่ งมีขอบเขตพื้นที่ส่วนใหญ่อยูใ่ นเขตจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลาปาง
๓.๑.๓ ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากรในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ใช้กลุ่มประชากรที่เป็ นรายบุคคลเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล
จานวน ๒๐ รู ป/คน ดังนี้
กลุ่มผูร้ ู ้ (Key Informant) ได้แก่ กลุ่มผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถที่จะให้ขอ้ มูลอันเป็ นประโยชน์และ
ถูกต้อง ได้แก่
๑. พระสงฆ์ ภายในอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน ๒ รู ป
๒. ผูน้ าท้องถิ่น(Local leaders) ได้แก่ ผูใ้ หญ่บา้ น, กานัน, นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล จานวน
๒ คน
๓. ผูท้ รงคุ ณวุฒิ ได้แก่ผูท้ ี่มีความรู ้ เกี่ ยวกับประวัติและความเป็ นมาต่างๆของชุ มชน การทาเครื่ อง
เขินในพื้นที่ที่ทาการศึกษา จานวน ๑๐ คน
๔. ประชาชนทัว่ ไป(General Informant) ชาวบ้านทั้งชายและหญิง ที่มีอายุต้ งั แต่ ๓๐ ปี ขึ้นไป และมี
ภูมิลาเนาอยูใ่ นพื้นที่ที่ทาการศึกษา ชาย ๓ คน, หญิง ๓ คน รวม ๖ คน
กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ คดั เลือกจากการสารวจเบื้องต้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ และ
เข้าไปทาทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ รวมถึงการศึกษาดู งานตามพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดเชี ยงใหม่ และใน
๓๙

จังหวัดลาปาง ซึ่ งแต่ละแหล่งข้อมูลจะมีการเก็บรักษาเครื่ องเขินนันทารามนี้ไว้ โดยกาหนดพื้นที่ในการศึกษา
ทั้งหมด ๑๑ แหล่งข้อมูล ดังนี้
วัดในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลาปาง
๓ แห่ง
พิพิธภัณฑ์ในเมืองเชียงใหม่
๑ แห่ง
บ้านของเอกชนที่ครอบครองเครื่ องเขินในจังหวัดเชียงใหม่ ๔ แห่ง
ชุมชนที่ทาเครื่ องเขินนันทาราม
๑ แห่ง
สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
๒ แห่ง
เมื่อเก็บข้อมูลภาคสนาม เก็บตัวอย่างเครื่ องเขินนันทารามเพียงพอแล้ว จึงได้ทการจาแนก
ประเภท ชนิดของภาชนะเครื่ องเขินได้ดงั นี้
- ขันหมาก
จานวน
๑๖ ชิ้น
- ขันดอก
จนวน
๓
ชิ้น
- ขันโอ
จานวน
๓
ชิ้น
- แอบหมาก
จานวน
๗
ชิ้น
- ขันน้ าพานรอง
จานวน
๓
ชิ้น
- ชุดสารับ
จานวน
๑
ชุด
- หีบหมาก
จานวน
๑
ชิ้น
- ซองบุหรี่
จานวน
๑
ชิ้น
- กระเป๋ า
จานวน
๖
ชิ้น
- แก้วน้ า
จานวน
๑
ชิ้น
- ก๊อกน้ า
จานวน
๑
ชิ้น
- น้ าต้น คนโท
จานวน
๒
ชิ้น
- ถาด
จานวน
๕
ชิ้น
- อ่างล้างหน้า
จานวน
๒
ชิ้น
- กระโถน
จานวน
๓
ชิ้น
- โต๊ะกลม
จานวน
๑
ตัว
- กลองแอว
จานวน
๑
ใบ
รวมตัวอย่างชิ้นงาน จานวน
๕๗ ชิ้น

๔๐

๓.๒ วิธีการทาการวิจัย
๓.๒.๑ เครื่ องมือและการรวบรวมข้ อมูล
๑. การสารวจเพื่อบันทึ ก และจัดท าฐานข้อมู ลแหล่ งที่ จดั เก็ บเครื่ องเขินนันทาราม จาก
เอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง และการสอบถามผูร้ ู ้ในท้องถิ่น
๒. การสัมภาษณ์ ใช้ประกอบการวิจยั เพื่ อให้ได้ขอ้ มู ลเกี่ ยวคุ ณค่าและความสาคัญของ
เครื่ องเขินนันทาราม รู ปแบบการสร้าง ลวดลาย ตลอดจนค่านิยมของสังคมในแต่ละยุคสมัย
๓. กล้องถ่ายภาพลวดลายเครื่ องเขิน เพื่อนามาคัดลอกลายเส้น ลายขูดเครื่ องเขินโบราณ
๓.๒.๒ การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาข้อมูลภาคเอกสาร เพื่อศึกษาประวัติความเป็ นมา องค์ความรู ้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม
ที่ปรากฎในชุมชนนันทาราม รู ปแบบเครื่ องเขินและพัฒนาการทางด้านรู ปแบบ วิธีการทาเครื่ องเขิน รวมถึง
งานวิจยั ที่ได้มีการศึกษาไว้แล้ว จากนั้นรวบรวมและสรุ ปเพื่อใช้ในขั้นตอนการจัดการต่อไป
การศึ ก ษาข้อ มู ล ภาคสนาม จากการสั ม ภาษณ์ บุ ค คลภายในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาในเขตจัง หวัด
เชี ยงใหม่ คณะผูว้ ิจยั ทาการสัม ภาษณ์ ชาวบ้านในชุ มชนนันทาราม เจ้าอาวาสวัด ผูม้ ีความชื่ นชอบเครื่ อง
เขินนันทาราม ในเขตพื้นที่ จงั หวัดเชี ยงใหม่ รวมถึ งวิถีชีวิตสังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฎในชุ มชนยุค
ปั จจุบนั เพื่อเก็บข้อมูลรู ปแบบและลวดลายเครื่ องเขินโบราณที่ ปรากฏอยูใ่ นวัด/ชุ มชนนั้นๆ โดยใช้วิธีการ
ดังนี้
การสังเกตการณ์ โดยการสารวจภาคสนามและทาการบันทึกข้อมูลรายละเอียดรู ปแบบและลวดลาย
เครื่ องเขินโบราณ
การสัมภาษณ์ เป็ นวิธีการดาเนินการวิจยั ประกอบเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับที่มาของชุมชนนันทาราม
วิธีการทาเครื่ องเขิน เทคนิควิธีการขูดลายอันเป็ นเอกลักษณ์ของเครื่ องเขินนันทาราม รู ปแบบ ชื่อของลวดลาย
ต่างๆ ขนาดของชิ้นงาน การเก็บรักษา รวมไปถึงรู ปแบบเครื่ องเขินที่ทาขึ้นในปัจจุบนั

๓.๒.๓ การจัดข้ อมูล
เมื่อได้ขอ้ มูลจากการศึกษาภาคเอกสารและภาคสนามแล้ว จะนาข้อมูลที่ได้มีเรี ยบเรี ยงและบรรยาย
ตามความเหมาะสม ด้วยการอธิบายความพรรณนาพร้อมแสดงภาพประกอบ ส่ วนไฟล์รูปภาพที่บนั ทึกไว้ จะ
ถู กแยกและจัดประเภทของลวดลาย ก่ อนจะนาภาพไปคัดลอกลายเส้ น เพื่อจัดหมวดหมู่ของลวดลายและ
รู ปแบบเครื่ องเขินนันทารามต่อไป โดยมีข้ นั ตอนการดาเนินงานดังนี้
๓.๒.๓.๑ ระยะก่อนทำกำรวิจัย โดยการ

๔๑

๑. การคัดเลือกชุมชนและการเข้าถึงชุมชน ใช้แนวคิดที่วา่ คณะวิจยั เข้าไปช่วยแก้ปัญหา คือ
การทาการสื บค้นลวดลายขูดโบราณ ที่ปรากฏในเครื่ องเขิน ให้กบั วัดและชุ มชนนั้นๆ โดยทาให้ชาวบ้านรับรู ้
ว่าคณะวิจยั จะร่ วมมือกันกับชาวบ้านในกระบวนการทางานดังกล่าว
๒. การบูรณาการนักวิจยั เข้ากับชุ มชน พาตัวไปทาความคุ น้ เคย รู ้ จกั สนิ ทสนมกับคนใน
ชุ มชน โดยการพูดคุ ย สัมภาษณ์ และค้นหาที มงานในชุ มชนที่เห็ นว่าสามารถทางานในกระบวนการแบบ
PAR ได้
๓. สารวจข้อมูลเบื้องต้นของชุ มชน โดยการทาสนทนา (focus group) เกี่ยวกับสภาพความ
รับรู ้และความเข้าใจของคนในชุมชนเกี่ยวกับศิลปวัตถุ/มรดกทางวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาที่มีในชุมชน
๓.๒.๓.๒ ระยะทำกำรวิจยั

๑. ประสานงานกับชุ มชน เพื่อเข้าทาการศึกษาบริ บทต่างๆ ของชุ มชนนันทาราม ค้นหา
สภาพสังคม พร้ อมสร้ างความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องศิ ลปกรรมท้องถิ่ นของคนในชุ มชน จากการประชุ ม
หมู่บา้ น การเสวนากลุ่ม
๒. การประมวลผลข้อมู ลและจัดหมวดหมู่รูปแบบและลวดลายเครื่ องเขิน ซึ่ งเป็ นข้อมูล
ทั้งหมดที่ได้จากการลงพื้นที่
๓. พัฒนาและสร้างความตื่นตัว ด้วยการให้ชาวบ้านในชุมชนและผูส้ นใจมีส่วนร่ วมในการ
เรี ยนรู ้กระบวนการ วิธีการทาเครื่ องเขินนันทารามแบบโบราณ อันเป็ นมรดกวัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่มีใน
ท้องถิ่น รวมถึงการให้ผเู ้ ชี่ยวชาญในการทาเครื่ องเขิน ในชุมชน เป็ นผูถ้ ่ายทอดองค์ความรู ้ เพื่อข้อมูลเหล่านี้
จะได้นามาอธิ บายความหมายที่ชดั เจนมากขึ้น
๔. การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการทาเครื่ องเขิน วัสดุอุปกรณ์ และลวดลายขูด
โบราณที่ปรากฏบนเครื่ องเขินนันทาราม โดยการสัมภาษณ์ ผรู ้ ู ้คนในชุมชน นักวิชาการ นักสะสมเครื่ องเขิน
โบราณ พร้อมทั้งบันทึกภาพถ่ายของลวดลายเครื่ องเขินนันทาราม รวมถึงรู ปแบบงานเครื่ องเขินในอดีต วัสดุ
เทคนิ ค วิธีการสร้าง การประดับตกแต่ง หน้าที่ใช้สอย และการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบและวัสดุ ในแต่ละยุค
สมัย นอกจากนี้ ยังมีการคัดลอกลายเส้น ลายขูดโบราณเพื่อนาไปจัดประเภทและเอกลักษณ์ของลวดลายใน
กระบวนการต่อไป
๓.๒.๓.๓ ระยะทำแผน เพื่อกาหนดทิศทางโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนจะนาไปปฏิบตั ิ
โดยการวางแผนและแก้ปัญหาอย่างมีส่วนร่ วม
๑. จัดกิจกรรมและสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ กรรมวิธีและขั้นตอนในการทาเครื่ องเขินนันทา
ราม ให้กบั คนในชุมชนและบุคคลที่สนใจ
๒. การศึ กษาความเป็ นไปได้และวางแผนแนวทางในการรื้ อฟื้ นรู ป แบบเครื่ องเขิ นและ
ลวดลายขูดโบราณเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและนาไปสู่ การท่องเที่ยวที่ต่อไปในอนาคต
๔๒

๓.๒.๓.๔ ระยะนำแผนไปสู่ กำรปฏิบัติ ยึดหลักการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน โดยการสร้าง
และให้ความสาคัญกับกลุ่มผูน้ าในการอนุ รักษ์ศิลปกรรมในท้องถิ่น เช่น แม่ครู พ่อครู ที่ยงั ทาเครื่ องเขินและ
พร้ อมจะถ่ายทอดให้กบั เยาวชนรุ่ นใหม่ต่อไป อันจะส่ งผลให้เกิ ดกระบวนการอนุ รักษ์และการดาเนิ นงาน
ด้านศูนย์การเรี ยนรู ้ต่อไปอย่างเป็ นระบบ รวมถึงการให้บุคคลในชุ มชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ อธิ บาย
กรรมวิธีโบราณในการทาเครื่ องเขิน เพื่อนาไปเติมเต็มกับศูนย์การเรี ยนรู ้ที่มีอยูเ่ ดิม
๓.๒.๓.๕ ระยะติด ตำมประเมินผลกำรปฏิ บั ติ งำน เป็ นระยะทุ ก เดื อน รวมถึ ง การลงพื้ นที่
พบปะกับคนในชุมชน เพื่อการเสวนาพูดคุยและสัมผัสถึงสังคมวัฒนธรรมภายในชุมชนสร้างความไว้วางใน
ให้กบั คนในชุ มชนในฐานะบุคคลภายนอกที่เข้าไปทางานร่ วมกับชุ มชน นอกจากนั้นต้องมีการนาเสนอผล
การดาเนิ นงานสู่ วงกว้าง ผ่านการจัดนิ ทรรศการ การจัดงานเสวนา แก่กลุ่มพระสงฆ์ นักวิชาการ และวงการ
อุดมศึกษา นาร่ องในชุมชนนันทาราม จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยใช้วดั นันทาราม เป็ นศูนย์กลางของแหล่งข้อมูล
รู ปแบบลวดลายขูดโบราณ บนเครื่ องเขินนันทาราม เพื่อการพัฒนาเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เครื่ องเขินนันทารามใน
อนาคต
๓.๒.๔ การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ทาการวิเคราะห์ถูกต้อง จึงต้องจัดทาระบบ โดยการ
จัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้ ทั้งในส่ วนของเทคนิควิธี รู ปแบบโครงสร้าง และลวดลายเครื่ องเขินโบราณที่ได้
จากการสารวจ เพื่อเตรี ยมทาการวิเคราะห์ถึงพัฒนาการ ตลอดจนเปรี ยบเทียบลวดลายที่ได้จากแหล่งต่างๆ
ก่อนนาข้อมู ลส่ วนหนึ่ งที่ได้ กลับไปออกแบบและสร้ างสรรค์ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องเขิ นนันทารามอี กครั้ง โดย
อาศัยรู ปแบบเดิม เทคนิคเดิม ลวดลายเดิม ในการสร้างสรรค์ผลงานต้นแบบให้กบั ชุมชน
๓.๒.๕ การนาเสนอผลการวิจัย
การนาเสนอผลงานวิจยั โดยการตีพิมพ์บทความวิจยั ในวารสารที่มีค่า TCI ที่เกี่ ยวข้องกับ
งานศิ ลปะและวัฒนธรรม เช่ น วารสารวิจิตรศิ ลป์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ เป็ นต้น นอกจากจะส่ งตี พิมพ์
บทความในวารสารที่อยูใ่ นฐานแล้ว อาจจะจัดทาบทความบริ การวิชาการตีพิมพ์ในสานักศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิท ยาลัยส าคัญๆ ในจัง หวัดเชี ยงใหม่ อีกด้วย เช่ นวารสารร่ ม พะยอม ส านัก ส่ งเสริ ม ศิ ล ปวัฒนธรรม
มหาวิท ยาลัย เชี ย งใหม่ วารสารศิ ลปะและวัฒนธรรม ส านัก ศิ ล ปะและวัฒนธรรม มหาวิท ยาลัย ราชภัฎ
เชียงใหม่ เป็ นต้น

๔๓

บทที่ ๔
สภาพสั งคมและมรดกวัฒนธรรมชุมชนนันทาราม
ในบทนี้ เป็ นการน าเสนอข้อ มู ล พื้ นฐานที่ เกี่ ย วข้องกับ ชุ ม ชนนันทาราม อ าเภอเมื อ ง จัง หวัด
เชี ยงใหม่ วิถีชีวิต ประวัติความเป็ นมา ซึ่ งรู ปแบบการนาเสนอนั้นจะใช้วิธีการเขียนอธิ บายความพรรณนา
และแสดงภาพประกอบเพื่อการรับรู ้และเข้าใจมากขึ้น โดยมีหวั ข้อดังนี้
๔.๑ ว่าด้วยบริ บทชุมชนนันทาราม
๔.๒ ประวัติความเป็ นมาชุมชนนันทาราม
๔.๓ เครื่ องเขินนันทาราม
๔.๔ กรรมวิธี ขั้นตอนการทาเครื่ องเขินนันทาราม
๔.๕ สถานการณ์ปัจจุบนั กับเครื่ องเขินชุมชนนันทาราม
๔.๖ รู ปแบบเครื่ องเขินนันทารามในอดีต
๔.๗ คุณค่าของหัตถกรรมเครื่ องเขิน
๔.๑ ว่ าด้ วยบริบทชุ มชนนันทาราม
ชื่ อชุ มชน
ชุมชนวัดนันทาราม หรื อที่ชาวบ้านในท้องถิ่นเรี ยก “บ้านนันตา”
ทีต่ ้งั
ชุ มชนวัดนันทาราม ตั้งอยู่ในตาบลหายยา เขตเทศบาลนครเชี ยงใหม่ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยูท่ างทิศใต้ของเมืองเชียงใหม่ ติดกับประตูเชียงใหม่
แนวเขต
ทิศเหนือติดกับประตูเชียงใหม่
ทิศใต้ติดกับชุมชนศรี ปิงเมือง
ทิศตะวันออกติดกับชุมชนฟ้าใหม่ประตูกอ้ ม
ทิศตะวันตกติดกับชุมชนหมื่นสารวัวลาย
ประชากร
ชุมชนนันทาราม มีประชากรประมาณ ๑๒๖ ครัวเรื อน หรื อประมาณ ๑,๓๕๐ คน
เป็ นชาย ๖๓๔ คน เป็ นหญิง ๗๑๖ คน (สารวจข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔) มีพ้ืนที่ประมาณ ๒๓ ไร่ ประชากร
ส่ วนใหญ่นบั ถือ ศาสนาพุทธ มีศาสนสถาน คือ วัดนันทารามเพียงแห่ งเดียว โดยมีเจ้าอาวาส ๑ รู ป พระสงฆ์
๔ รู ป และสามเณร ๖ รู ป๑

๑

สัมภาษณ์, พระปลัดบุญธรรม ธมฺมวโร, เจ้าอาวาสวัดนันทาราม. วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐.

๔๔

ภาพที่ ๕ ผังพื้นที่ชุมชนนันทาราม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ที่มา: เทศบาลนครเชียงใหม่

ข้ อมูลการบริ หารองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ชุ มชนนันทารามสังกัดเขตปกครองของเทศบาล
นครเชียงใหม่ โดยผูบ้ ริ หาร คือ นายกเทศมนตรี เทศบาลนครเชียงใหม่
ศู นย์ สุขภาพชุ มชน ชุมชนนันทารามมีโรงพยาบาล ๑ แห่ ง คือโรงพยาบาลรวมแพทย์ ไม่มีสถานี
ตารวจและสถานศึกษา
วิถีชีวติ ในยุคปัจจุบัน
ในปั จจุบนั สภาพชุ มชนของชุ มชนนันทารามอยู่ในรู ปแบบของชุ มชนเมือง เพราะ
ความเจริ ญที่เข้ามาสู่ และเป็ นเส้ นท่องเที่ยวหลัก ที่ เชื่ อมต่อกับชุ มชนวัวลาย นอกจากนี้ ชุมชนตั้งอยู่ในตัว
เมือง และกาลเวลาที่เปลี่ ยนไปทาให้วฒั นธรรม วิถีชีวิต ประเพณี ภู มิปัญญาเดิ มของความเป็ นไทเขิ นไม่
หลงเหลืออยู่ ด้วยการเข้ามาของสังคมที่อยูใ่ นเขตเทศบาลเมือง เหลือเพียงงานหัตถกรรมเครื่ องเขินเท่านั้น ที่
ยังพอเป็ นอัตลักษณ์ชุมชนได้บา้ ง สามารถนามาอธิ บาย บ่งบอกเรื่ องราวความเป็ นไทเขิน เป็ นของชุมชนใน
พื้นที่อยู่ แต่ปัจจุบนั เครื่ องเขินในแบบเขินแท้ก็ลดหายไปมากกว่า ๘๐ เปอร์ เซ็นต์ เหลือเพียงแค่ชื่อ แต่วสั ดุ
เทคนิควิธีการ ถูกปรับให้เข้ากับยุคสมัยปั จจุบนั จนทาให้คุณภาพและคุณค่าของงานหัตถกรรมเครื่ องเขินลด
น้อยถอยลงเป็ นอย่างมาก

๔๕

๔.๒ ประวัติความเป็ นมาชุ มชนนันทาราม
ในสมัยพระเจ้ากาวิละ ในช่วงเวลาของการกอบกูเ้ มืองเชี ยงใหม่คืนจากพม่า หรื อในช่วงยุค “เก็บ
ผักใส่ ซา้ เก็บข้าใส่ เมือง” ซึ่ งเป็ นช่วงเวลาแห่งการฟื้ นฟูเมืองเชียงใหม่ พระเจ้ากาวิละได้ส่งคนไปเกลี้ยกล่อม
ชักชวนให้เจ้าเมื องเชี ยงตุ งในสมัยนั้นยอมสวามิ ภกั ดิ์ ซึ่ งก็เป็ นผลสาเร็ จ เจ้ามหาศิริชยั สารัมพยะ เจ้าเมือง
เชียงตุงขณะนั้นเห็นดีดว้ ย และชักชวนเจ้านาย ข้าหลวง ข้าราชบริ พาร เทครัวชาวเขินมาอยูใ่ นเมืองเชี ยงใหม่
โดยพระเจ้ากาวิละทรงโปรดให้ชาวเชี ยงตุงหรื อ “ชาวไทยเขิน” ที่อพยพมาอาศัยอยู่ระหว่างกาแพงเมือง
ชั้นนอกและกาแพงเมืองชั้นใน คือบริ เวณชุ มชนนันทารามในปั จจุบนั ซึ่ งพื้นที่น้ นั แต่เดิมมีชาวลัวะอาศัยอยู่
โดยรอบพื้นที่เป็ นป่ าไผ่ที่มีไม้ไผ่มาก และเหล่าชาวไทยเขินที่อพยพมาจากเชี ยงตุงและอีกส่ วนจากสิ บสอง
ปั นนา ล้วนเป็ นเจ้า นายซึ่ งจะมี ช่างฝี มือติดตามมาด้วย ซึ่ งมักเป็ นฝี มือในการทาข้าวของเครื่ องใช้ ภาชนะ
สาหรับใช้ในคุม้ หรื อเรี ยกกันว่าเครื่ องฮักเครื่ องหาง เมื่อชาวไทยเขินอพยพเข้ามาก็ได้นาหัตถกรรมเหล่านี้ มา
ด้วย และถู ก เรี ย กว่า “เครื่ องเขิน ” ที่ มี ที่ม าจากชาวไทยเขิ น และเผยแพร่ ศิล ปะ วัฒนธรรม ตั้ง ถิ่ นฐาน
ผสมผสานกลมกลืนกับวัฒนธรรมคนเมืองเดิม กลายเป็ นชุมชนนันทาราม และสื บเนื่องมาจนถึงปัจจุบนั
๔.๒.๑ ประวัติวดั นันทาราม
วัด นั น ทาราม อยู่ ด้ า นทิ ศ ใต้ข องตัว เวี ย งเชี ย งใหม่ หลัง วัด ติ ด กั บ ตัว เวี ย งชั้ นนอก มี เ นื้ อ ที่
โดยประมาณ ๒๗ ไร่ ๓ งาน กับ อี ก ๗๖ ตารางวา เคยเป็ นวัดที่ มี ค วามส าคัญวัดหนึ่ ง มาแต่ โบราณกาล
โดยเฉพาะองค์พระบรมธาตุเจดี ย ์ อันเป็ นปู ชนี ยวัตถุ ที่ทางตานานพื้นเมื องและตานานโยนกกล่ าวรับรอง
ถูกต้องตรงกันว่า เป็ นพระเจดียท์ ี่บรรจุองค์พระบรมสารี ริกธาตุ และพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าพระบรมศาสดาจารย์มาตั้งแต่ครั้งดึกดาบรรพ์ ฉะนั้นคนเก่าก่อนจึงได้จดั ให้มีงานมหกรรมงานสรง
น้ าพระบรมธาตุเจ้าเป็ นประจาทุกปี จนกระทัง่ สื บมาจนถึงปั จจุบนั นี้

ภาพลายเส้นที่ ๑ ชุมชนนันทาราม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ที่มา โครงการหมูบ่ า้ นทมาค้าขาย โดยกรมการค้าภายในร่ วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๔๖

ตานานพระเจ้า เลี ย บโลก กล่ า วว่า ...ครั้ ง หนึ่ งพระพุท ธเจ้า เมื่ อออกพรรษาแล้ว พร้ อมด้วยพระ
อานนท์ พระโสณะเถรเจ้า พระรตนเถรเจ้าได้เสด็จออกจากเมืองกุสินารา ซึ่ งขณะนั้นเจ้าพระยาอโศกราช
ครองเมืองกุสินาราอยู่ พร้ อมด้วยพญาอินทร์ ก็มาอุปฐากพระพุทธเจ้าและพระสาวกที่เสด็จตาม ก็ได้แสดง
พระธรรมเทศนาสั่งสอนแก่คนและเทวดาทั้งหลาย ในบ้านน้อยเมืองใหญ่ตามลาดับ จนกระทัง่ มาถึ งเมือง
เชียงใหม่ ขณะนั้นเมืองเชียงใหม่ เป็ นที่อยูอ่ าศัยของพวกบ้านธะมิระ หรื อชนชาวเผ่าลัวะ
วันหนึ่งพระพุทธองค์พร้อมด้วยพระสาวกสี่ องค์ ก็เสด็จไปทางทิศหรดี (ตะวันตกเฉี ยงใต้) ยังมีนาย
ธะมิระผูห้ นึ่ งสร้างตูบ (กระต๊อบ) หลังหนึ่ งอยู่รักษาสวนในป่ าไผ่น้ นั พระพุทธองค์และพระเถระเจ้าก็เสด็จ
ไปที่น้ นั นายธะมิระจึงได้อาราธนาพระพุทธเจ้าและพระเถระเข้าอยูส่ าราญในตูบของตนคืนหนึ่ ง พอรุ่ งเช้า
นายธะมิระได้ถวายภัตตาหารแก่พระพุทธองค์ เมื่อภัตกิจเสร็ จแล้ว พระพุทธองค์จึงได้ทานายว่า
“ดินแดนแห่ งนี้ จะเป็ นพระอารามอันหนึ่ งในภายภาคหน้า ได้ชื่อว่า นันทาราม หรื อนันตาราม” และ ณ การ
เสด็จครั้งนั้นพระพุทธองค์ได้ให้พระเกศาจานวน ๑ เส้น แล้วเสด็จกลับเมืองกุสินารา พร้อมด้วยพระเถระเจ้า
ทั้งสี่ พระองค์ในวันนั้นแลฯ” หลังจากนั้นนายธะมิระจึงได้สร้างมณฑปสวยงาม และก่อเจดียส์ ู ง ๓ ศอก นา
พระเกศาเจ้าบรรจุไว้ในมณฑปนั้น๒
วัดนันทาราม ในอดี ตเคยเจริ ญรุ่ งเรื องมาแล้ว ได้ถูกสถาปนาให้เป็ นพระอารามหลวง ซึ่ งจัดอยูใ่ น
พระอารามหลวง ๘ แห่ งของเมืองเชี ยงใหม่ ยิ่งไปกว่านั้นดินแดนแห่ งนี้ ได้ชื่อว่าเป็ นดินแดนที่ได้ปรากฏชัด
และเป็ นที่ทราบว่ามีชื่อเสี ยงในเรื่ องของลวดลายจิตรกรรม ศิลปกรรม ซึ่ งสังเกตเห็นได้จากลวดลายที่ปรากฏ
อยู่ขององค์พระบรมธาตุเจดี ย ์ และวิหารที่มีความวิจิตรงดงาม ซึ่ งก่อสร้างมาแต่สมัยพระเจ้ากาวิโลรส ร่ วม
ร้อยกว่าปี และความสง่างามของวัดนันทาราม

ภาพที่ ๖ สระหนองอุโบสถ วัดนันทาราม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๒

หนังสื อพุทธตานานพระเจ้าเลียบโลก ฉบับชาระสะสาง (คัดลอกจาก หนังสื อพุทธตานานพระเจ้าเลียบโลก ฉบับชาระสะสาง. นาคฤทธิ์

รวบรวมชาระสะสาง ๒๕๔๐-๒๕๔๕. พิมพ์ครั้งที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕. หน้า ๑๕๕.

๔๗

ภาพที่ ๗ วัดนันทาราม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ชุมชนนันทารามเป็ นชุมชนขนาดเล็ก ที่อยูท่ ่ามกลางความเจริ ญในแบบสังคมเมืองใหญ่ของจังหวัด
เชี ยงใหม่ ซึ่ งก็แน่ นอนว่าวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในแบบดั้งเดิ ม ย่อมถู กกลื นกิ นสู ญหายไปจนเกื อบ
หมดสิ้ น จากความต้องการให้ทนั ตามยุคสมัยของคนในปั จจุบนั แต่ก็เช่ นเดี ยวกับที่อื่นๆ หรื อชุ มชนอื่นใน
จัง หวัด เชี ย งใหม่ หรื อ ในจัง หวัด ภาคเหนื อ ตอนบน ที่ ใ นอดี ต วัด จะต้อ งเป็ นศู น ย์ก ลางของชุ มชน เป็ น
ศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ และศูนย์กลางการพบปะ การถ่ายทอด สื บสานอนุ รักษ์มรดกทางความคิด จากรุ่ นสู่ รุ่น
เอาไว้ว ัด ถื อ เป็ นศู น ย์ร วมทุ ก อย่ า ง และในเวลาเดี ย วกัน วัด ก็ ไ ม่ ไ ด้เ ป็ นที่ รั บ เอาความเจริ ญ ความ
สะดวกสบาย ตามยุคสมัยเข้ามามากนัก ดังนั้นในขณะที่ความเจริ ญเข้ามาสู่ ชุมชน การเข้าถึงของวัฒนธรรม
การเลียนแบบตะวันตก แทรกซึ มผสมกับงานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตในแบบดั้งเดิม ของชุ มชน
จนหมด แต่ภายในเขตพุทธาวาสแห่งล้านนา ก็ยงั คงไว้ซ่ ึ งเอกลักษณ์ของชุ มชนแต่หนหลัง เก็บรวบรวมไว้อยู่
ประกอบกับในอดีตนิ ยมสร้ างวัด วัดนันทาราม จึงเป็ นแหล่งโบราณคดี แห่ งเดี ยวของชุ มชนนันทาราม ใน
ปัจจุบนั ที่ยงั สามารถศึกษาได้
ในเขตวัดนันทารามมีองค์พระเจดีย ์ พระวิหาร อุโบสถ ศาลาบาเพ็ญบุญ หอไตรตั้งอยูใ่ นบริ เวณข้างใน
ซึ่ งล้วนมีประวัติ ความเป็ นมายาวนาน และยังพบร่ องรอยโบราณสถาน และรู ปแบบของการก่อสร้ างแบบ
โบราณภายในวัด เช่นมีร่องรอยของคู น้ าล้อมรอบตัววัด ร่ องรอยกาแพงเก่า และสระน้ าโบราณ นอกจากนี้
ในเขตสังฆาวาส มีกุฏิสาหรับพระภิกษุอยู่ เดิ มมีกุฏิสองหลัง หลังหนึ่ งตั้งอยู่ในทิศเหนื อ ของเขตพุทธาวาส
๔๘

เรี ยกว่า กุฏิเหนื อ มีภิกษุสามเณรอยู่คณะหนึ่ ง อีกหลังหนึ่ งอยูท่ างทิศใต้ของเขตพุทธวาส เรี ยกว่า กุฏิใต้ มี
พระภิกษุสามเณรอยู่อีกคณะหนึ่ ง ทั้งสองคณะนี้ การปกครองในสมัยนั้นก็ไม่ข้ ึ นต่อกัน จึงได้นามอี กอย่าง
หนึ่ง คืออารามเหนือ และ อารามใต้ (ปั จจุบนั นี้ อารามเหนื อหรื อกุฏิเหนื อได้ร้างไปแล้ว) ส่ วนกุฏิใต้น้ นั ก็ยา้ ย
ขึ้นมาตั้งทิศตะวันออกของกุฏิเดิ มอี กประมาณ ๑๐ เมตร เรี ยกว่า กุฏิต่ า (โฮงต่ า)๓ วัดนันทารามจึงถือเป็ น
สถานที่เก่าแก่ ทางประวัติศาสตร์ ของชุมชน
ปั จจุบนั วัดนันทาราม ตั้งอยู่ในเขตตาบลหายยาอาเภอเมื อง จังหวัดเชี ยงใหม่ มีพระปลัดบุญธรรม
ธมฺ มวโร (สุ วรรณ) เป็ นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙- ปั จจุบนั ท่านพระปลัดบุญธรรม ธมฺ มวโร ได้พฒั นา
วัด และรักษาขนบธรรมเนียมปฏิบตั ิที่ดีงามของวัดมาโดยตลอด ทาให้วดั นันทารามมีความสวยงาม สะอาด
สงบ ร่ มรื่ น มีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี ที่ยงั คงคุณค่าของความเป็ นล้านนา เป็ นศูนย์กลางและเป็ น
ที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน ศรัทธาประชาชน และเป็ นศูนย์รวมในการประกอบกิจกรรมทั้งของวัด
และชุ ม ชน เช่ น ประเพณี ส รงน้ าพระบรมธาตุ เ จ้ า กิ จ กรรมพัฒ นาชุ ม ชน อี ก ทั้ง ยัง เป็ นสถานที่ ที่ มี
ประวัติศาสตร์ มายาวนาน เหมาะแก่การอนุรักษ์ รักษาให้คงอยูส่ ื บต่อไป

๔.๒.๒ โบราณสถานภายในวัด
พระบรมธาตุเจดีย์
ถือเป็ นปูชนียสถานที่ในตานานพื้นเมืองและตานานโยนกนครกล่าวรับรองถูกต้องพร้องกันว่า เป็ น
พระเจดียท์ ี่บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ และพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดามา
ตั้งแต่ครั้งดึกดาบรรพ์แล้วและเมื่อปี พ.ศ. ๒๐๖๒ เดือน ๓ ขึ้น ๑๐ ค่า วันอาทิตย์ พระเจ้าปนัดดาธิ ราชฯ ทรง
ให้ส ร้ า งพระเจดี ย ์องค์ สู ง ๓๐ ศอก กว้าง ๒๐ ศอกครึ่ งครอบพระเจดี ย ์องค์เดิ มซึ่ งสู งเพี ยง ๓ ศอก และ
พระองค์ทรงบรรจุพระบรมสารี ริกธาตุที่ได้มาจากพระภิกษุชาวลังกาไว้ที่บนคอระฆัง เมื่อนับถึงกาลปั จจุบนั
มีอายุได้ ๔๘๘ ปี

๓

สัมภาษณ์, นายบุญศรี สุทธิมา, ผูน้ าชุมชนนันทาราม. วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐.

๔๙

ภาพที่ ๘ พระบรมธาตุเจดียว์ ดั นันทาราม

ล่วงมาแล้ว ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ พระอธิ การอิ่นแก้ว ธมฺ มรตโน (มณี รัตน์) เมื่อได้รับเป็ นเจ้าอาวาสวัดก็
ได้ท าการยกฉัต ร ปิ ดทองใหม่ พ ระธาตุ และหล่ อ ฉัต รจัตุ ร มุ ข ทั้ง ๔ ด้า นปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้หุ้ ม แผ่ น
ทองเหลือง จานวน ๑,๓๐๔ แผ่น รอบองค์พระเจดียพ์ ร้ อมทั้งลงรักปิ ดทอง และสร้ างรั้วเหล็กรอบองค์เจดี ย ์
และรางเหล็กไว้เพื่อจุดเทียนรอบองค์พระเจดีย ์ การบูรณะพระเจดียค์ รั้งล่าสุ ดเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดย
การนาของท่านพระปลัดบุ ญธรรม ธมฺ มวโร และได้ฉลองสมโภชเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ และเมื่ อกาหนดวัน
เดื อนเป็ ง เดื อน ๖ เหนื อ ขึ้ น ๑๕ ค่ า ทางวัดจะจัดให้มีงานประเพณี สรงน้ าพระและองค์พระเจดี ยข์ ้ ึ นเป็ น
ประจาทุกปี ๔ต่อเนื่องกันมาแต่โบราณจนทุกวันนี้
วิหาร
วิหารหลังปั จจุบนั สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๕ โดยพระเจ้ากาวิโรรสสุ ริยวงศ์ ซึ่ งตามประวัติได้วดั ได้
เล่าว่า พระเจ้ากาวิโรรสสุ ริยวงศ์ ได้ลงไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ กรุ งเทพมหานคร ทรงพระกรุ ณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานเกียรติยศเพิ่มขึ้นเป็ นเจ้าผูค้ รองนครเชี ยงใหม่ แล้วกราบถวายบังคมทูลลากลับเชี ยงใหม่
พอถึงเมืองเชี ยงใหม่จึงให้สร้างพระวิหารวัดนันทาราม เมื่อวันเสาร์ เดือน ๔ แรม ๑๕ ค่า ปี ระกา ตรี ศก และ
ให้ป้ ั นรู ปพระยาครุ ฑ บิ ดแขวนโอบรอบอกพระยานาค ๒ ตัว ข้างบันไดซ้าย-ขวา คือสัญลัก ษณ์ ที่ ได้รับ
พระราชทานเกียรติยศเป็ นเจ้าผูค้ รองนครเชียงใหม่ ถือเป็ นศิลปกรรมอันงดงามที่ไม่ซ้ าแบบวัดอื่นๆ ในเมือง
เชียงใหม่
๔

สัมภาษณ์, พระปลัดบุญธรรม ธมฺมวโร, เจ้าอาวาสวัดนันทาราม. วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐.

๕๐

ภาพที่ ๙ วิหารวัดนันทาราม

ดังความที่ปริ วรรตไว้ว่า “....... พ.ศ. ๒๔๐๔ วันเสาร์ เดื อน ๖ เหนื อ แรม ๑๕ ค่า ปี ระกา เจ้าเมือง
เชียงใหม่องค์ที่ ๖ วงศ์กาวิละ ได้ก่อสร้างวิหาร วัดนันทาราม พ.ศ. ๒๔๐๕ สร้างพญาสุ วรรณ พระเจ้าทันใจ
องค์แรก พ.ศ. ๒๔๐๖ วันจันทร์ เดื อน ๘ เหนื อขึ้ น ๑๕ ค่ า ปี มะโรง พระเจ้าอิ นทวิชยานนท์ เจ้าเมื อ ง
เชียงใหม่องค์ที่ ๗ วงศ์กาวิละ ได้ฉลองพระวิหารวัดนันทาราม ซึ่งสร้างสมัยเจ้าเมืององค์ที่ ๖.....”

ภาพที่ ๑๐ วิหารวัดนันทาราม

๕๑

๔.๒.๓ ลาดับการปกครองและตาแหน่ งเจ้ าอาวาสวัดนันทาราม
๑. สมเด็จพระธรรมกิตติ เจ้าอาวาส พ.ศ. ๑๙๔๗
๒. พระญาณคัมภีระ เจ้าอาวาส พ.ศ. ๑๙๕๖
๓. พระมหารัตตนาคะ รั้งเจ้าอาวาส พ.ศ. ๑๙๗๔-๒๑๐๑
๔. พระมหาจิตตาหนุ รักษาการแทนเจ้าอาวาส
๕. ครู บาปัญโญภาส เจ้าอาวาส พ.ศ. ๒๓๑๗-๒๔๓๗
๖. ครู บาโปธา เจ้าอาวาส พ.ศ. ๒๓๑๗-๒๔๓๗
๗. พระครู สารภังค์
๘. พระคาอ้าย อินทจักโก
๙. พระอินตา อหิงสโก อดีตผูร้ ักษาการแทนเจ้าอาวาส
๑๐. ท่านพระครู สิริรัตนสุ นทร (อิ่มแก้ว มณี รัตน์) เจ้าอาวาส พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๓๙
๑๑. พระสัมพันธ์ พันธมุตโต
๑๒. พระปลัดบุญธรรม ธัมมวโร (สุ วรรณ) พ.ศ. ๒๕๓๙- ปัจจุบนั
๔.๓ เครื่ องเขินนันทาราม
คาว่า “เครื่ องเขิน” นั้น น่ าจะเป็ นการบัญญัติศพั ท์ข้ ึนมาใหม่ เนื่ องจากในอดีตภาชนะทุกชนิ ดที่ทา
ด้วยเครื่ องงานสานไม่วา่ จะเป็ นไม้ไผ่สาน หวายสาน เพื่อให้เกิดความคงทนจะต้องนาไปทายางรักเกื อบทุก
ชนิ ด รวมไปถึงงานพุทธศิลป์ ในพุทธศาสนาด้วย ก็มกั จาใช้ยางรักทาเพื่อให้เกิดความคงทน รักษาผิวเนื้ อไม้
หรื อถ้าต้องการความพิเศษขึ้นมาก็จะนายางรักไปผสมกับชาด ก็จะได้สีแดงไว้ตกแต่ง ตัดสี กบั สี ดาของยางรัก
เพื่อให้วตั ถุหรื องานพุทธศิลป์ ชิ้นนั้นมีความสวยงามขึ้นได้บา้ ง ดังนั้นทั้งในงานภาชนะเครื่ องใช้ไม้สอยที่ทา
จากไม้ไผ่ เช่น ปุง กระบุง แอบยา หี บผ้า และงานพุทธศิลป์ ในพุทธศาสนา ล้วนแล้วมีแต่การตกแต่งสี ดาและ
สี แดง ซึ่ งเกิดจากสี ของยางรักและยางรักผสมกับชาดเป็ นส่ วนใหญ่ จนบางครั้งเมื่อมีการตกแต่งลวดลายเพิ่ม
มากขึ้น ยางรักและชาดไม่ได้เป็ นเพียงวัสดุที่ทาให้เกิดความคงทนแข็งแรงแต่อย่างเดียว แต่ยงั ช่วยตกแต่งให้
เกิดลวดลาย เกิดเป็ นสี สัน และความพิถีพิถนั ในการทา งานไม้สานเหล่านี้ จึงได้ชื่อว่าเป็ นงาน “คัวฮักคัวหาง”
ไปในที่สุด
เครื่ องเขินจึงเป็ นคาที่เกิดขึ้นในยุคหลัง เมื่อมีการพูดถึงภาชนะเครื่ องใช้ของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ ง ที่ถูก
กวาดต้อนมาจากเมืองเชียงตุงในสมัยพระเจ้ากาวิละ เจ้าเมืองเชี ยงใหม่พระองค์แรกในราชวงค์ทิพย์จกั ร กลุ่ม
คนเหล่านี้ คือกลุ่มชาวเขิน จากเมืองเชี ยงตุง ซึ่ งสิ่ งที่คนกลุ่มนี้ นาติดตัวมาด้วยนัน่ คือภูมิปัญญาในการทางาน
หัตถกรรมเครื่ องใช้จากไม้ไผ่สาน แล้วนามาทารัก ขูดลาย ถมชาด แล้วขัดผิวให้เรี ยบ จนเป็ นที่มาของงาน
หัตถกรรมชนิ ดหนึ่ ง ที่ เกิ ดขึ้ นที่ ชุม ชนบ้า นเขิ นนันทาราม จนเป็ นที่ มาของค าว่า “เครื่ องเขิ น” ที่หมายถึ ง
ภาชนะเครื่ องใช้ของชาวเขินนัน่ เอง
๕๒

ภาพที่ ๑๑ การทาเครื่ องเขินในชุมชนนันทารามในอดีต บันทึกภาพโดยมิชชัน่ นารี และนักมานุษยวิทยาตะวันตก
ที่มา : ศูนย์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม

ภาพที่ ๑๒ ชาวเขินในชุมชนนันทารามในอดีต บันทึกภาพโดยมิชชัน่ นารี และนักมานุษยวิทยาตะวันตก
ที่มา : ศูนย์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม

๕๓

นอกจากนี้ วิถี พานิชพันธ์ ให้ขอ้ คิดเห็นว่า ผูส้ ร้างคาศัพท์เครื่ องเขินเป็ นคนกรุ งเทพฯ โดยเรี ยกตาม
ชื่อของแหล่งผลิตและช่างผูผ้ ลิตที่เป็ นชาวไทเขินในเชี ยงใหม่ ที่ได้ผลิตสิ นค้าที่เรี ยกว่าของที่ระลึกในยุคนั้น
เพื่อเป็ นของฝากจากหัวเมื องเหนื อ โดยกล่ าวว่า “....ประมาณกลางพุ ทธศตวรรษที่ ๒๕ เมื่อมีการผนวก
ล้านนาเข้ากับประเทศสยามแล้วเรี ยกว่ามณฑลพายัพ ราชสานักภาคกลางได้จดั ส่ งข้าราชการขึ้นมายังมณฑล
พายัพ ซึ่ งสันนิษฐานว่าคนกลุ่มนี้ น่าจะเป็ นผูส้ ร้างคาศัพท์วา่ เครื่ องเขิน โดยอ้างว่าคนกรุ งเทพฯ นิ ยมซื้ อของ
ที่ระลึกแต่ไม่ทราบว่าจะเรี ยกอย่างไร จึงใช้ชื่อของแหล่งผลิตและกลุ่มช่างทา...”๕
จากคาอธิ บายของวิถี พานิ ชพันธ์ ในข้างต้นทาให้ตอ้ งกลับไปศึกษาเอกสารสมัยก่อนการปกครอง
ระบบเทศาภิบาล แต่จากการตรวจสอบเอกสารที่กล่าวถึงเรื่ องหัตถกรรมของกลุ่มคนในเขตภาคกลางก่อน
สมัยรัชกาลที่๕ แล้ว ไม่พบคาว่าเครื่ องเขินในความหมายของภาชนะดังกล่าวแต่อย่างใด ตัวอย่างของเอกสาร
ที่ได้ตรวจสอบประกอบด้วย

ภาพที่ ๑๓ การทาเครื่ องเขินในชุมชนนันทารามในอดีต บันทึกภาพโดยมิชชัน่ นารี และนักมานุษยวิทยาตะวันตก
ที่มา : ศูนย์มานุษยวิทยาวัฒนธรรม

๕

สัมภาษณ์, วิถี พานิชพันธ์, อาจารย์พิเศษ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่. วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.

๕๔

อักขราภิธานศัพท์ งานรวบรวมคาไทยและแปลความหมายของคาไทยเป็ นภาษาต่างประเทศของ
ดร.แดนบีช แบรดเลย์ ซึ่ งเป็ นงานที่ทามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ ต่อมาจนถึ งต้นรัชกาลที่ ๕ ในงานเล่มนี้ ไม่
ปรากฏคาว่า “เขิน” แต่ปรากฏคาว่า “ถมดา” ซึ่งหมายถึง “...ทาสี ดา ใส่ สีดา เป็ นชื่ อเครื่ องภาชนะทั้งปวงที่ถม
ยาดานั้น เช่นขันถมเมืองคอน๖...” สันนิษฐานว่าศรี ดาและถมยาดานั้นคงจะหมายถึงการทาภาชนะลงรักและ
การทาเครื่ องถมยาดานัน่ เอง
เซอร์ จอห์น เบาว์ริง ทูตชาวอังกฤษที่เดินทางเข้ามาเจรจาทาสนธิสัญญาเบาว์ริงและได้เขียนหนังสื อ
เรื่ อง The Kingdom and People of Siam ในสมัยรัชกาลที่ ๔ หนังสื อเล่มนี้ กล่าวถึงยางรักว่าเป็ นผลผลิตตาม
ธรรมชาติที่สาคัญและทารายได้ และในบทที่กล่าวถึงงานหัตถกรรมในสยามไม่ได้กล่าวถึงเครื่ องเขินแต่อย่าง
ใดแต่มีคาอธิ บายเกี่ยวกับการทาเครื่ องประดับมุก “...เปลือกหอยมุกจานวนมากถูกใช้ฝังลงไปบนเนื้อไม้...”
บาทหลวง ปาลเลกัวซ์ สังฆนายกคณะมิชชันนารี โรมันคาทอลิกประจาประเทศยามในสมัยรัชกาล
ที่ ๓-๔ ท่านอยูใ่ นกรุ งเทพฯ ประมาณ ๒๔ ปี และเขียนหนังสื อเรื่ องเล่าเรื่ องกรุ งสยาม ซึ่ งเป็ นเรื่ องเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมสยาม ในหนังสื อเล่มนี้ กล่าวถึงยางรักและการนายางรักมาใช้ในประโยชน์ต่างๆ “...เขา
ใช้ยางรักนี้ทาปกหนังสื อ กระเช้าเครื่ องตูเ้ ล็กๆ และที่มากที่สุดคือ ลงรักไม้หรื อพระพุทธรู ปเพื่อปิ ดทอง การ
ปิ ดทองโดยวิธีลงรักนี้มีความคงทนถาวรมากและไม่ลอกเมื่อต้องฝนหรื อแดด...”
จากข้อความที่ยกมาทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าสังคมในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาในสมัยรัชกาลที่๔๕ ยังไม่ได้เรี ยกภาชนะแบบนี้วา่ เครื่ องเขินเหมือนที่เรี ยกกันในสมัยหลัง และที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่ งคือ
ในพจนานุกรมภาษาถิ่นภาคเหนือก็ไม่พบคาว่า “เครื่ องเขิน” แต่พบคาว่า “เขิน” ซึ่งหมายถึง
“...คนไทยในแคว้นเชียงตุงรัฐฉาน หรื อคนที่มาจากรัฐเชียงตุง ขึนก็วา่
ก. (คากริ ยา) โผล่ข้ ึนเหนือน้ า, น้ าลด, น้ าสู งไม่ได้ระดับ
ว. (คาวิเศษณ์) ขาด, ไม่ครบ...”
การที่อธิ บายว่า “เครื่ องเขิน” มาจากชื่ อของแหล่งผลิ ตและช่ างผูผ้ ลิ ตนั้นเนื่ องมาจาก กลุ่ มผูผ้ ลิ ต
เครื่ องเขิ นในเชี ยงใหม่คือ กลุ่ มไทยเขิ น ซึ่ ง ตั้งบ้า นเรื อนอยู่ที่บา้ นวัวลายและบ้านนันทาราม อาเภอเมื อง
จังหวัดเชี ยงใหม่ คนกลุ่ มนี้ เป็ นกลุ่ มตระกูลไทลื้ ออาศัยอยู่ในเขตเมื องเชี ยงตุ งและตั้งถิ่ นฐานหนาแน่ นอยู่
บริ เวณลุ่มน้ าเขิน ด้วยเหตุน้ ีจึงเรี ยกกลุ่มไทลื้อลุ่มน้ าเขินว่า ชาวไทเขิน มีหลักฐานว่าคนกลุ่มนี้ โยกย้ายเข้ามา
ตั้งถิ่นฐานในเชียงใหม่ในช่วงเก็บผักใส่ ซ้าเก็บข้าใส่ เมืองในสมัยพระเจ้ากาวิละ “...เข้าตีเอาบ้านสะต๋ อย สอย
ไร ท่าช้างบ้านนา บ้านทุ่งอ้อ งัวลาย ได้หมื่นขวาวัวลายมา...”

๖

เมืองคอนในที่น้ ี หมายถึง เมืองนครศรี ธรรมราช.

๕๕

ภาพที่ ๑๔ การทาเครื่ องเขินในชุมชนนันทารามเพื่อส่งขายให้สยาม
ที่มา : หอสมุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร

ภาพที่ ๑๕ การทาเครื่ องเขินในชุมชนนันทารามเพื่อส่งขายให้สยาม
โดยผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ขันน้ าพานรอง กระโถนปากแตร พานแว่นฟ้า เป็ นต้น

๕๖

วิถี พานิ ชพันธ์ กล่าวว่าในกลุ่มชาวไทเขินที่อพยพมาอยู่เมื องเชี ยงใหม่ล้วนเป็ นช่ างฝี มือทั้งสิ้ น มี
ความชานาญในการทาเครื่ องเขิน เครื่ องโลหะ งานทอผ้า งานกระดาษ งานจักสาน และการลงรัก แต่มีขอ้ น่า
สังเกตว่าในปั จจุบนั การทาเครื่ องเขินเชี ยงตุงและบ้านวัวลายมีลกั ษณะการทาลวดลายที่แตกต่างกัน กล่าวคือ
ช่างเขินเชียงตุงนิยมใช้เทคนิครักกระแหนะในการทาลวดลาย ส่ วนช่างเขินล้านนานิยมใช้เทคนิคฮายลายหรื อ
ลายขุด ความแตกต่างดังกล่าวอาจจะเนื่องมาจากความนิ ยมในการใช้เครื่ องเขินในปั จจุบนั ลดลงอย่างมาก ทา
ให้ช่างทาเครื่ องเขินลดลงไปอย่างมาก เหลื อเพียง ๒-๓ หลังคาเรื อนเท่านั้น และกลุ่มช่ างที่หายไปอาจเป็ น
กลุ่มช่างรักกระแหนะก็เป็ นได้ เพราะวิถี พานิ ชพันธ์ กล่าวว่า “...กลุ่มในเวียงเชี ยงใหม่ใช้รักกระแหนะปั้ น
เป็ นลายดอกไม้หรื อกดจากแม่พิมพ์แล้วปิ ดทอง...”๗
อย่างไรก็ตามหากมีการเรี ยกเครื่ องมือเครื่ องใช้แบบนี้ วา่ “เครื่ องเขิน” มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ จริ ง
ชื่อนี้อาจจะไม่แพร่ หลายมากนัก ทั้งนี้เพราะแม้แต่สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพซึ่ งเป็ นพระบรมวงศา
นุวงศ์ที่เสด็จขึ้นมาหัวเมืองฝ่ ายเหนือในสมัยที่มีการจัดระบบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล ยังตรัสเรี ยก
งานหัตถกรรมแบบนี้ ว่า “เครื่ องลงรัก” ดังจะเห็ นได้จากในครั้งที่พระองค์เสด็จประพาสพม่าเมื่ อปี พ.ศ.
๒๔๗๘ ตรงกับรัชกาลที่ ๘ พระองค์ได้เสด็จไปหมู่บา้ นเครื่ องเขินในพุกามและทรงเล่าว่า “...ใครไปเมือง
พุ ก ามก็ ต้ งั หน้า ไปหาซื้ อของลงรั ก ด้วย เมื่ อพวกกรมการมาหา ฉันถามเขาว่า จะหาซื้ อเครื่ องลงรั ก ด้ว ย
ประการใดดี...”๘

ภาพที่ ๑๖ เจ้านายเชียงใหม่ กับน้ าต้น(คณโท) เครื่ องเขินแบบนันทาราม
ที่มา : เพจสยามพหุรงค์

๗
๘

สัมภาษณ์, วิถี พานิชพันธ์, อาจารย์พิเศษ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่. วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, เที่ยวเมืองพม่า ฉบับพิเศษ (กรุ งเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๔๘๙), หน้า ๓๔๖.

๕๗

ภาพที่ ๑๗ เจ้านายสยาม กับน้ าต้น(คณโท) กับก๊อกควบน้ าต้น เครื่ องเขินแบบนันทาราม
ที่มา : สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

๕๘

๔.๔ กรรมวิธี ขั้นตอนการทาเครื่ องเขินนันทาราม
จากการที่ควั ฮักคัวหางเคยเป็ นเครื่ องมือเครื่ องใช้จาเป็ นในครัวเรื อนมากว่า ๒๐๐ ปี และเป็ นงาน
หัตถกรรมที่มีความสวยงามและประณี ต แสดงถึ งความรู ้ และภูมิปัญญาของผูผ้ ลิ ต ดังจะเห็ นได้ว่า ในสมัย
รัชกาลที่ ๕ เมื่อพระองค์ทรงจัดนิ ทรรศการในงานฉลองพระนครครบ ๑๐๐ ปี เพื่อจัดแสดงสิ่ งของพื้นเมือง
ของสยาม เครื่ องเขินเป็ นงานหัตถกรรมอย่างหนึ่งที่พระองค์ทรงเลือกเพื่อจัดแสดง โดยจัดในห้องที่ ๕๒ รวม
กับงานหัตถกรรมเครื่ องประดับมุ ก เครื่ องเขิ น๙ ที่ จดั แสดงในครั้ งนี้ คือ “...ถาดที่ ทาขึ้ นสาหรั บให้พระชั้น
สามัญใช้ก็ทาอย่างแปลก ดู แน่ นหนาและแข็งแรงมากราวกับทาด้วยไม้ แต่ความจริ งทาด้วยไม้ไผ่ผ่าเป็ นซี่
เล็กๆ สานขึ้นเท่านั้น ใช้รัก น้ ามัน และขี้เถ้าพอกแล้วใช้เปลือกมุกประดับให้เป็ นลวดลายต่างๆ ส่ วนที่เหลือ
ซึ่ งไม่ได้ประดับมุกก็ใช้รักทาซ้ าๆ เรื่ อยไปจนระดับเสมอกับเปลือกมุกพอดี...”
ในปั จจุบนั แม้วา่ ยังมีการผลิต “คัวฮักคัวหาง” อยูบ่ า้ ง แต่การผลิตก็มีการปรับเปลี่ยนไปมากทั้งวัสดุที่
ใช้และวิธีการผลิต วัสดุที่ใช้ในการผลิตวัสดุหลักของการผลิตคัวฮักคัวหางคือ ยางรัก ซึ่ งในปั จจุบนั นี้ หายาก
และราคาแพงมาก บางครั้งมีเศษขยะ เช่ น กิ่งไม้ เปลื อกไม้ และใบไม้ปะปนอยู่ในยางรัก ต้องกรองเอาเศษ
ขยะออกทาให้ได้ยางรักน้อยลง ประกอบกับยางรักเป็ นพืชที่มีพิษและเป็ นอันตราย
จากเหตุผลดังที่กล่าวมานี้ ทาให้มีการนาวัสดุอื่นเข้ามาแทนที่ยางรักในขั้นตอนการผลิตบางตอนเช่น
การรองพื้นวัสดุ ซึ่ งเป็ นขั้นตอนของการตกแต่งพื้นผิวให้เรี ยบ วัสดุ ที่ใช้ในการรองพื้นคือ สมุกรัก ซึ่ งเป็ น
ส่ วนผสมระหว่างขี้เถ้าจากหญ้าคากับยางรัก แต่ในปั จจุบนั ช่างผลิตได้มีการปรับเปลี่ยนส่ วนผสมของสมุกรัก
โดยใช้วสั ดุที่หาง่ายมากขึ้น เช่น กลุ่มช่ างบ้านนันทารามแม้จะยังใช้ยางรักอยูแ่ ต่เปลี่ยนจากขี้เถ้าจากหญ้าคา
มาเป็ นดินสอพอง ซึ่ งวัสดุทดแทนดังกล่าวหาได้ง่ายกว่าและกระบวนวิธีการที่ง่ายกว่า แต่ก็แตกกะเทาะง่าย
กว่า เมื่อเทียบกับสมุกรัก ที่มีส่วนผสมระหว่างขี้เถ้าจากหญ้าคากับยางรัก
๔.๔.๑ การทาเครื่ องเขิน จะต้ องมีวสั ดุอุปกรณ์ ดังนี้
๑. โครงภาชนะ ใช้ไม้ไผ่ชนิดหนึ่งที่เรี ยกว่า “ต้นเฮียะ” มาจักเป็ นตอกบางๆ สานหรื อขดเป็ นรู ปร่ าง
ตามหุ่นภาชนะที่จะทา นอกจากนี้ยงั ใช้วสั ดุอื่น เช่น ไม้ โลหะ พลาสติก ดินเผา เป็ นต้น
๒. ยางรัก หรื อ น้ ารัก ใช้น้ ายางรัก กรองด้วยผ้าขาวบาง ๒ ชั้น ใส่ ภาชนะแล้วปิ ดปากด้วย
ถุงพลาสติก เพื่อไม่ให้น้ ารักแห้งและสกปรก
๓. รักสมุก นาผสมกับผงอิฐ น้ า ผงดินขาว ใช้ทารองพื้นหรื อทาอุดส่ วนที่เป็ นร่ อง หรื อทาปะมุม
เพื่อให้ผวิ ภาชนะเรี ยบ
๔. ชาด ใช้ปิดทับ หรื ออุดผิวภาชนะ เพื่อให้เกิดลวดลายและสี แดงตามเส้นลายขูดที่ตอ้ งการ
๕. กระดาษทรายน้ า ใช้ความหยาบและละเอียดแตกต่างกัน มีต้ งั แต่เบอร์ ๒๐๐, ๘๐๐, และ ๒๐๐๐
๖. มีดปลายตัด มีดปลายแหลม ใช้สาหรับเหลา ตัด ตอกไม้ไผ่เวลาสานขึ้นโครงภาชนะ
๙

สัมภาษณ์, จันทกาญจน์ คล้อยสาย, ผูอ้ านวยการพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระนคร.วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐.

๕๙

๗. เหล็กขุด เหล็กจาร ใช้สาหรับขูดพื้นผิวให้เกิดลวดลายต่างๆ
๘. แปรงทารัก ใช้ทายางรักบนภาชนะในการทาเครื่ องเขิน
๙. ของ๊อง เหล็กปลายแหลมคล้ายมีดเล็ก ด้ามทาจากไม้ไผ่ขนาดพอเหมาะกับมือช่าง ใช้สาหรับขูด
ผิวขันไม้ก่อนขัดผิวด้วยกระดาษทราย
๔.๔.๒ ขั้นตอนการผลิตและเทคนิคการตกแต่ ง
ขั้นตอนการผลิตเครื่ องเขินนันทาราม การผลิตเครื่ องเขินแต่ละชิ้นต้องใช้ความรู ้ความสามารถและมี
ความชานาญมาก รวมทั้งยังต้องใช้เวลาหลายอาทิตย์กว่าจะผ่านกระบวนการต่างๆ ซึ่ งต้องอาศัยช่วงเวลาให้
ยางรักแห้ง และกว่าจะได้ชิ้นงานแต่ละชิ้ นต้องอาศัยระยะเวลาหลายเดื อนซึ่ ง ขั้นตอนสาคัญในการผลิ ตที่
สาคัญ ๓ กระบวนการสาคัญ คือ ๑.ขั้นตอนการขึ้นรู ปโครง ๒.ขั้นตอนการทายางรัก ๓.ขั้นตอนการขูดลาย
ดังมีรายละเอียดดังนี้
๑.
ขั้นตอนการขึ้นรู ปโครง
๑.๑ ขั้นตอนการเตรี ยมตอกสาน จักตอกไม้ไผ่เป็ นเส้นขนาดเล็ก-ใหญ่ตามต้องการ ไม้ไผ่
ที่ใช้ทานั้น จะเป็ นไผ่ไม้เฮียะ ซึ่ งจะมีความเหนี ยว ขนาดของลาไผ่ยาว ลาไผ่เรี ยวยาวเสมอกันไม่คด
โดยการจักตอกนี้จะใช้มีดเหลา เป็ นมีดเล็กสั้น ปลายแหลม ส่ วนคมโค้ง ด้ามโค้งยาว ด้ามทาด้วยไม้
โค้งพอเหมาะกับผูใ้ ช้ ช่ างจะใช้มีเหลาสาหรับจักเส้นตอกไม้ไผ่ให้เป็ นเส้นตอก ๓ ลักษณะ คือ ๑)
การจักตอกปื้ น คือการจักตอกตามส่ วนกว้างของไม้ไผ่ แล้วเหลาตอกให้บางเรี ยบตลอดเส้น ใช้ทา
เป็ นเส้นยืนของโครงสร้าง ๒)การจักตอกตะแคง คือการจักตอกตามความหนาของไม้ไผ่ เพื่อนาเส้น
ตอกไปเหลาให้เป็ นตอกกลม และ ๓)การจักตอกกลม คือการจักตอกให้เป็ นเส้นสี่ เหลี่ยมแล้วเหลา
ลบเหลี่ยมให้กลม๑๐ ซึ่ งตอกในลักษณะนี้ จะนาไปสานในลักษณะของเส้นพุง่
๑.๒ ขั้นตอนการขึ้นรู ปภาชนะด้วยการสานขด โดยจะต้องอาศัยโครงแบบภาชนะในการ
ขึ้นรู ปเครื่ องเขิน ซึ่ งโครงดังกล่าวทาจากไม้กลึ งทรงกลม ใช้เป็ นแบบในการขึ้นรู ปภาชนะ ช่ างจะ
ทาบเส้นตอกและสานเส้นตอกขึ้นรู ปไปตามแบบจนถึ งขอบของภาชนะ แบบจะใช้ไม้ทาเป็ นก้าน
สวมเข้ากับท่อพลาสติก เสี ยบลงในกระบอกไม้ไผ่ที่ติดกับส่ วนฐานไม้ เพื่อหมุนแบบไปพร้อม ๆ กับ
การสานเส้นตอกเป็ นอุปกรณ์ เสริ มคล้ายแป้ นหมุนในการขึ้นรู ปภาชนะตามแบบรู ปทรงนั้นๆ เมื่อ
สานจนถึงขอบแบบภาชนะ ก็จะเก็บปลายตอกหรื อถ้าเป็ นภาชนะขนาดใหญ่ เช่ น โอหาบ ถาด ขัน
ข้าว ก็จะมักนิยมรัดขอบผ่าหวายก่อน เพื่อโครงสร้างที่มนั่ คงแข็งแรงมากขึ้น

๑๐

สัมภาษณ์, นางประทิน ศรี บุญเรื อง, ช่างทาเครื่ องเขิน ร้านประเทืองเครื่ องเขิน. วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐.

๖๐

๒.

ขั้นตอนการทายางรัก
๒.๑ หลังจากที่ โครงสร้ างงานไม้ไผ่สานเสร็ จแล้ว ก็จะนาภาชนะไม้ไผ่สานนั้นมาทารั ก
บริ เวณขอบปากภาชนะก่ อนเป็ นอันดับ แรก เพื่ อให้ย างรั ก เป็ นกาวตัวประสานขอบปาก ที่ เป็ น
จุดสิ้ นสุ ดของการขึ้นรู ป
๒.๒ เมื่อทารักบริ เวณขอบปากภาชนะแห้งแล้ว ก็จะเป็ นขั้นตอนการทารักรองพื้น โดยถือ
เป็ นการทารักบริ เวณพื้นผิวครั้งแรก ดังนั้นชั้นนี้ ช่างจะนาเอาเศษกากที่ได้จากการกรองรักมาผสม
ยางรักแล้วทา เพื่อใช้เศษกากไม้เหล่านั้น อุดรู รอยสานประสานผิวไปในตัวและผึ่งให้แห้งประมาณ
๑ สัปดาห์
๒.๓ เมื่อแห้งนามาขัดผิวให้เรี ยบ โดยใช้ขอเหล็ก ที่ช่างเรี ยกว่า “ง๊อง” ขูด ปรับผิวให้เรี ยบ
ก่อนจะนาไปพอกสมุกรักทั้งด้านนอกและด้านใน ผึ่งไว้ให้แห้งด้านละ 3 วัน สมุกตอนนี้ ส่วนผสม
คือ น้ ารักที่กรองแล้ว ๑ ส่ วน ดินท้องนาผึ่งแดด ตาละเอียดร่ อนแล้ว ๑ ส่ วน ขี้เถ้าราข้าว ๑ ส่ วน น้ า ๑
ส่ วน๑๑ ทิ้งไว้ให้แห้ง ๓-๔ วัน เมื่อแห้งแล้วใช้กระดาษทรายขัดทั้งด้านนอกและด้านในให้เรี ยบแล้ว
ทาสมุกเหลว (มุกเหลว) อีกครั้งหนึ่ง ผึ่งไว้ให้แห้ง ด้านละ ๓ วัน (ถ้าหากเป็ นฤดูฝนจะแห้ง เร็ วกว่านี้
ขึ้นอยูก่ บั คุณภาพของยางรักในแต่ละครั้ง)รวมขั้นตอนนี้ทิง้ ไว้ให้แห้งประมาณ ๑ สัปดาห์
๒.๔ ทารักที่กรองแล้ว ทั้งด้านในและด้านนอก ผึ่งไว้ให้แห้ง (ด้านในและด้านนอกใช้เวลา
อย่างละ ๓ วัน) แล้วขัดให้เรี ยบใช้กระดาษทรายน้ าเบอร์ ๒๐๐ และ ๘๐๐ ตามลดับ ด้านนอกด้านใน
ผึ่งไว้ให้แห้งใช้เวลา ๓ วัน ซึ่ งขั้นตอนนี้ ทา ๓-๔ ครั้ง ซึ่ งแต่ละชั้นของการทายางรักต้องรอให้แห้ง
ประมาณ ๑ สัปดาห์๑๒ เพื่อให้เกิดความหนาของชั้นรัก ก่อนจะนาไปสู่ กระบวนการขูดลายต่อไป

๓.

ขั้นตอนการทาลวดลายบนเครื่ องเขิน
การทารักเงาเป็ นขั้นสุ ดท้ายของการทาเครื่ องเขิ น แต่ส่วนใหญ่ผูใ้ ช้นิยมเครื่ องเขินที่มีการ
ตกแต่งลวดลาย ซึ่ งขึ้นอยู่กบั เอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ โดยเครื่ องเขินนันทารามมีโครงสร้างเป็ น
โครงสานลายขัดด้วยเส้นตอกไม้ไผ่ ที่มีการเหลาให้ได้ขนาดเล็ก เรี ยบบางคล้ายทางมะพร้าวสานขัด
กับตอกเส้นบางแบนเป็ นรู ปแฉกรัศมีจากก้นของภาชนะ จนได้รูปทรงตามที่ตอ้ งการ มีโครงที่แน่ น
แข็งแรง เรี ยบเสมอกันโดยตลอด เมื่อทารักสมุกแล้วขัด ก็จะได้รูปภาชนะที่ค่อนข้างเรี ยบ เกลี้ยงบาง
และมีความเบา การตกแต่งเครื่ องเขินชนิดนี้ มีลกั ษณะเด่นที่นิยมการขูดลาย หรื อภาษาพื้นถิ่นเรี ยกว่า
ฮายดอก หรื อ ฮายลาย๑๓

๑๑
๑๒
๑๓

สัมภาษณ์, นางประทิน ศรี บุญเรื อง, ช่างทาเครื่ องเขิน ร้านประเทืองเครื่ องเขิน. วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐.
สัมภาษณ์, นางกมล ใจคาปัน, ช่างทารัก ทาเครื่ องเขินนันทาราม. วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐.
สัมภาษณ์, นางบัวลอย มหาพรหม, ช่างขูดลายเครื่ องเขินนันทาราม. วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐.

๖๑

การฮายลายหรื อขุดด้วยเหล็กมีคมหรื อแหลม เป็ นลวดลายตามถนัดการฮายดอก ภาชนะที่ใช้
ฮายดอกได้จะต้องมียางรักที่เรี ยบและแห้งแล้ว ใช้เหล็กปลายแหลมคล้ายเหล็กจารใบลานกรี ดลงไป
บนผิวยางรัก การฮายดอกจะต้องอาศัยความชานาญ ต้องกรี ดไม่ให้เกิดเส้นลึกมากจนยางรักกะเทาะ
หรื อแผ่วเบาเกินไปจนไม่เห็นลาย จากนั้นนายางรักที่ผสมกับชาดสี แดงถมลงไปในร่ องที่กรี ดไว้ ทิ้ง
ให้แห้งหลายวันแล้วขัดส่ วนนอกสุ ดออกจนมองเห็นเส้นลวดลายสี แดงที่ฝังอยูใ่ นพื้นที่สีดาของยาง
รัก แล้วเคลือบด้วยรักใสหรื อรักเงา เพื่อเคลือบลวดลายทั้งหมดให้ติดแน่นกับภาชนะ โดยในการทา
เครื่ องเขินนันทารามนั้น ในอดี ตนิ ยมใช้แม่ลายโบราณ โดยชื่ อลายแต่ละชื่ อเป็ นชื่ อที่เรี ยกลักษณะ
ของการแตกลาย ซึ่ งแตกต่างกันออกไปดังมีรายละเอียดของลายดังต่อไปนี้
๓.๑ ลวดลายเชียงใหม่ มีลกั ษณะเป็ นลายดอกไม้ เช่น ลายดอกกุหลาบ หรื อลายดอกเมือง
ส่ วนใหญ่ช่างจะเขียนขึ้นตามลักษณะของพืชพรรณที่อยูใ่ กล้ตวั เรี ยงรอยกันเป็ นเครื อเถา ซึ่ งต้องลง
ตัวกับรู ปทรงภาชนะนั้นๆ
๓.๒ ลวดลายดอกบานใบ เป็ นชื่อที่ช่างชาวบ้านใช้เรี ยกตามลักษณะลาย มักจะเป็ นลายที่
เขียนในลักษณะอวดดอกไม้เถาที่มีลกั ษณะที่มีใบเขียวพุง่ ออกจากช่อใบอีกทีหนึ่ง
๓.๓ ลายจี๋หุม เป็ นลักษณะของช่อดอกตูม เรี ยงร้อยกันเป็ นช่อเครื อ
๓.๔ ลายฆ่าเติ้ก คือการขีดลายเส้นทับกันในแนวตั้งและแนวนอนระหว่างช่องว่าของลาย
ช่อดอก ซึ่ งคาล้านนาว่า เติ้ก คือ เกะกะหรื อขีดขวางทาง ลายดังกล่าวขีดเพื่อลดพื้นผิวสี ดา เพื่อให้
ลายขูดดูสวยงามมากขึ้น๑๔
เมื่อขูดลายเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ว ช่ างก็จะนาชาดมาผสมกับรักให้มีความหนื ด ก่อนจะทาถบ
ชาดไปในร่ องรอยขูดทั้งชิ้นงาน จากนั้นทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ ๒ สัปดาห์
พอแห้งหลังจากทิ้งไว้ ๒ สัปดาห์ ก็จะใช้กระดาษทรายน้ าเบอร์ ๒๐๐๐ ขัดกับน้ า เพื่อให้ผิว
ชาดที่เคลือบภาชนะออกไป เหลื อไว้เพียงผิวชาดที่แทรกตัวอยูใ่ นลายขูด ซึ่ งในอดีตจะใช้ใบหนอด
ไม้ยนื ต้นในป่ ามาใช้ขดั แทนกระดาษทราย เมื่อขัดผิวเสร็ จแล้วก็จะปรากฏลวดลายเป็ นลักษณะของ
ลายเส้นสี แดงบนพื้นสี ดา อันเป็ นเอกลักษณ์ของเครื่ องเขินบ้านนันทาราม
ขั้นตอนสุ ดท้ายคือการเช็ดด้วยรักใส เพื่อเคลือบผิวหลังจากการขัดละเอียด โดยการเช็ดรัก
ใสนั้นจะใช้สาลีชุบรักใสแล้วนามาถูภาชนะโดยทัว่ พื้นผิว หลังจากนั้นทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ ๑ วัน
ก่อนเช็ดอีกครั้ง ทาขั้นตอนเช็ดรักนี้ประมาณ ๓-๔ ครั้ง ก็จะได้เครื่ องเขินเนื้ อหยก สวยงามมีคุณภาพ
ถือเป็ นกระบวนการสุ ดท้ายของเครื่ องเขิน ก่อนออกวางจาหน่าย

๑๔

สัมภาษณ์, นางสมบูรณ์ เรื อนดี, ช่างขูดลายเครื่ องเขินนันทาราม. วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐.

๖๒

ภาพที่ ๑๘ ค้างสานก๊อก

ภาพที่ ๑๙ โครงแบบภาชนะในการขึ้นรู ปเครื่ องเขิน ซึ่งโครงดังกล่าวทาจากไม้กลึงทรงกลม

๖๓

ภาพที่ ๒๐ โครงขาวที่สานเสร็ จเรี ยบร้อย ก่อนไปสู่กระบวนการทายางรัก

ภาพที่ ๒๑ โครงขาวที่สู่กระบวนการทายางรักเรี ยบร้อยแล้ว ๑ รอบ

๖๔

ภาพที่ ๒๒ ง๊อง เหล็กปลายแหลมคล้ายมีดเล็ก ใช้สาหรับขูดผิวขันไม้ก่อนขัดผิวด้วยกระดาษทราย

ภาพที่ ๒๓ การกระดาษทราย ใช้สาหรับขัดผิวเครื่ องเขิน ให้เรี ยบเนียนในแต่ละชั้น

๖๕

ภาพที่ ๒๔ การทาดิน รักสมุก เพื่อเตรี ยมพื้นผิวให้เรี ยบ

ภาพที่ ๒๕ การใช้เหล็ก ปลายแหลมคม ใช้สาหรับขูดเซาะร่ องทาลวดลาย

๖๖

ภาพที่ ๒๖-๒๘ การถมชาด ทิ้งให้แห้ง จากนั้นใช้กระดาษทรายน้ าขัด

๖๗

๔.๕ สถานการณ์ ปัจจุบันกับเครื่ องเขินชุ มชนนันทาราม
ชุมชนนันทาราม มีอาชี พทาเครื่ องเขิน เป็ นอาชี พดั้งเดิมของชุ มชน เนื่ องจากเป็ นการสื บทอด มรดก
ทางภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษชาวเขิน ที่มีการประดิษฐ์เครื่ อ งใช้ข้ ึนใช้เองและมีจุดเด่นที่เป็ นเครื่ องเขิน ซึ่ ง
ปั จจุบนั การทาหัตถกรรมเครื่ องเขินในชุ มชนนันทาราม พบได้เพียงภายในชุ มชนนันทารามเพียง ๓ แห่ ง
เท่านั้น ที่ยงั คงมีการสื บทอดอยู่
แห่ งแรกคืออาชีพทาเครื่ องเขินชุมชนวัดนันทาราม หรื อที่รู้จกั กันในนาม วิชยั กุลเครื่ องเขิน จังหวัด
เชียงใหม่ ได้สืบสานวิธีการทาเครื่ องเขินมาจากบรรพบุรุษชาวไทเขินที่อพยพมาจากเชียงตุง เมื่อ ๒๐๐ ปี ก่อน
โดยรากเหง้าคนสาคัญในการทาเครื่ องเขินของชุ มชน คือ คุณยายจันทร์ เป็ ง วิชยั กุล หรื อ แม่อุ๊ย จันทร์ เป็ ง ที่
ฝึ กฝนให้หลายครัวเรื อนทาเครื่ องเขินกันอย่างแพร่ หลายและได้ร่วมกับตัวแทนชุ มชน จัดตั้งกลุ่มอาชี พเครื่ อง
เขินชุ มชนวัดนันทาราม(วิชยั กุลเครื่ องเขิ น) เพื่อช่ วยสื บทอดสื บทอดภูมิปัญญาในการทาเครื่ องเขิ นให้กบั
สมาชิก จนสร้างชื่อเสี ยงอย่างแพร่ หลาย กลายเป็ นสุ ดยอด หนึ่งตาบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจาจังหวัด
เชียงใหม่ในยุคสมัยปัจจุบนั ๑๕
ผลงานที่ เป็ นที่ นิย มและท ารายได้หลักให้ก ับกลุ่ ม คื อการนาเทคนิ ค ลายรดน้ า ที่ นามาใช้ป ระดับ
ลวดลายเครื่ องเขิ นแทนลายขูด นอกจากนี้ ทายาทยังมี การนาเทคนิ คดังกล่ าวมาปรับใช้ในการประดับเคส
โทรศัพท์มือถื อ จนเป็ นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ สามารถพัฒนานานไปใน
ระดับสากลได้

ภาพที่ ๒๙ การทางานเครื่ องเขิน โดยใช้เทคนิคลายรดน้ าของร้านวิชยั กุล
๑๕

สัมภาษณ์, นางพัชรา ศิริจนั ทร์ชื่น, ทายาทผูส้ ื บต่อกิจการวิชยั กุลเครื่ องเขิน. วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐.

๖๘

ภาพที่ ๓๐ การเขียนลายเทคนิคลายรดน้ า ผลิตภัณฑ์ของร้านวิชยั กุล

ภาพที่ ๓๑ ตลับเครื่ องเขินเทคนิคลายรดน้ า ผลิตภัณฑ์ของร้านวิชยั กุล

๖๙

ภาพที่ ๓๒-๓๓ เคสโทรศัพท์เครื่ องเขินเทคนิคลายรดน้ า ผลิตภัณฑ์ของร้านวิชยั กุล
๗๐

แห่ งที่ ๒ คือ ร้ า นประเทือง เครื่ องเขิน ซึ่ ง เป็ นร้ า นเก่ า แก่ ใ นท้องถิ่ นอี ก แห่ งหนึ่ ง ที่ไ ด้รวมกลุ่ ม
ชาวบ้าน ตั้งเป็ นกลุ่มอาชีพคัวฮักคัวหาง บ้านเขินนันทาราม เพื่อช่วยกันประคับประคองธุ รกิจการผลิตเครื่ อง
เขินให้อยูร่ อดในช่วงระวะเวลายีส่ ิ บปี ที่ผา่ นมา
นางชมสมอ ศรี บุญเรื อน สมาชิ กกลุ่มคัวฮักคัวหางฯ และทายาทร้านประเทืองเครื่ องเขิน เล่าว่าร้าน
ประเทืองเครื่ องเขินเป็ นผูผ้ ลิตเครื่ องเขินที่สืบทอดภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษ ซึ่ งมีเชื้ อสายมาจากชาวรัฐฉาน
ต้นต ารั บ การผลิ ตเครื่ อ งเขิ น แต่ เ นื่ อ งจากความนิ ย มของเครื่ อ งเขิ น นับ วันจะลดน้อ ยลง ประกอบกับ มี
เครื่ องใช้จากวัตถุอื่นๆ มาทดแทน ทาให้ทางร้านฯ ต้องปรับตัว ด้วยการตั้งเป็ นกลุ่มอาชี พฯ เพื่อระดมทุนใน
การผลิตรวมทั้งเปิ ดตลาดจาหน่ายกว้างขึ้น๑๖
“…….เมื่อก่อน เครื่ องเขิน ส่ วนมากจะทาขายเฉพาะในเชี ยงใหม่ มีตวั แทนรับไปขายที่ อาเภอสัน
กาแพง , ไนท์ บาซ่ าร์ ตลาดก็พอจะไปได้ แต่ระยะหลังคนไทยจะไม่รู้ว่าเครื่ องเขินคืออะไรหรื อไม่เห็ น
คุ ณค่า ยอดสั่งก็น้อยลง กลุ่มช่ างต้องปรับตัวโดยเข้าโอทอป (โครงการหนึ่ งตาบล หนึ่ งผลิ ตภัณฑ์) ตั้งเป็ น
กลุ่มอาชี พ ตอนนี้ มีสมาชิ กประมาณ ๓๐ คน โดยใช้การร่ วมทุน หุ ้นละ ๑๐๐ บาท แต่ละคนซื้ อได้ ๑๐ หุ ้น
สาหรับเป็ นกองกลาง ซื้ อวัตถุดิบอุปกรณ์และเป็ นค่าแรงสมาชิก.....”
ทั้งนี้ เครื่ องเขินของกลุ่มฯ ได้รับคัดสรรผลิตภัณฑ์ ระดับ ๔ ดาว ภาคเหนือ ประจาปี ๒๕๔๖ (OTOP
Product Champion) และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) อีกทั้งได้รับอนุ ญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์
ผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่(Chiang Mai Brand) ทาให้ดา้ นการตลาดมีช่องทางจัดจาหน่ายดีข้ ึน

ภาพที่ ๓๔ คุณแม่ประเทือง สมศักดิ์ เจ้าของร้านประเทืองเครื่ องเขิน
๑๖

สัมภาษณ์, นางชมสมอ ศรี บุญเรื อน, ทายาทร้านประเทืองเครื่ องเขิน. วันที่ ๑๙ พฤษาคม ๒๕๖๐.

๗๑

นอกจากนี้ นางชมสมอ ศรี บุญเรื อนยังกล่าวอีกว่า “….การเข้าโอทอปทาให้ดีข้ ึนมาบ้าง เพราะเริ่ มมี
การตลาดเข้ามา เช่ น ได้ไปออกงานแสดงสิ นค้าต่างๆ ของรัฐบาล กลุ่มลู กค้า ส่ วนใหญ่เป็ นชาวต่างชาติ ที่
ชอบงานแฮนด์เมด และเขาจะรู ้ ว่าเครื่ องเขินคือของที่มีมานานแล้ว เห็ นคุ ณค่ามากกว่าคนไทย แต่เมื่อมีโอ
ทอปทาให้คนไทยตื่นตัวหันกลับมาใช้ของไทย ภูมิปัญญาชาวบ้านมากขึ้นและช่วยเหลือให้คนไทยอยูไ่ ด้….”
นางชมสมอ อธิ บายว่าการผลิ ตเครื่ องเขิน คือ การนาเครื่ องจักรสานไม้ไผ่ และการกลึ งไม้เป็ นรู ป
ต่างๆ จากไม้มะม่วง มาเคลื อบด้วยยางไม้ชนิ ดสี ดา หรื อที่เรี ยกว่า “ยางรัก” ที่ได้จากการกรี ดต้น รัก (The
Black – Varnish Tree) ทาให้มีความเงางาม คงทน กันน้ า กันความชื้น และมีพ้นื เรี ยบ
สาหรับลวดลายมีหลายรู ปแบบ เช่น ลายทอง นิ ยมผลิตเป็ นภาชนะเพื่อสักการะบูชาทางศาสนา อาทิ
บาตร , พานดอกไม้ เป็ นต้น นอกจากนั้น ลายที่นิยมผลิตอื่นๆ ได้แก่ ลายรดน้ าปิ ดทอง , ลายขูด , ลายพู่กนั
ซึ่ งการผลิตส่ วนมากจะเป็ นตามออร์ เดอร์ ของลูกค้า หรื อตามแต่จินตนาการของช่างแต่ละคน๑๗
นอกจากนี้ ยังมีการคิดลายใหม่ๆ เช่น ลายเปลือก โดยนาเปลือกไข่เป็ ด ไข่ไก่ มาตีให้ละเอียด ติดลง
บนผิวเครื่ องเขิน ก่อนลงเคลือบ ทาให้ได้ลวดลายที่เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น
ในขณะที่รูปทรงได้พฒั นาให้ใช้งานได้เหมาะสมขึ้น ซึ่ งขณะนี้ มีแบบเป็ นร้ อยกว่ารายการ เช่ น ทา
เป็ นจานรองแก้วรู ปสัตว์, ของชาร่ วย, กล่องใช้ของ ฯลฯ ราคาจาหน่ายมีต้ งั แต่ ๓๐ บาท ถึงแพงที่สุดประมาณ
๕,๐๐๐ บาท ซึ่งจะเป็ นขันโตกครบชุด ทั้งนี้ช่องทางจัดจาหน่ายในปั จจุบนั คือ การออกบูทตามงานแสดงโอ
ทอปต่างๆ และมีหน้าร้ านที่ประตูน้ า เซ็นเตอร์ และบ้านนันทาราม จังหวัดเชี ยงใหม่ รวมถึ งร้ านขายสิ นค้า
หัตถกรรมบ้า งแห่ ง ในกรุ งเทพฯ นอกจากนี้ ภาครั ฐบาลโดยอุ ตสาหกรรมจัง หวัด ได้เข้า มาช่ วยด้า นการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์, บรรจุภณั ฑ์ และการตลาด ซึ่งสามารถช่วยให้สินค้าสามารถขยายตลาดเพิ่มขึ้นได้

ภาพที่ ๓๕ การทาเครื่ องเขินร้านประเทืองเครื่ องเขิน
๑๗

สัมภาษณ์, นางอาไพ กันทะวงค์, ช่างทาเครื่ องเขิน ร้านประเทืองเครื่ องเขิน. วันที่ ๑๙ พฤษาคม ๒๕๖๐.

๗๒

ภาพที่ ๓๖ การทาเครื่ องเขิน ร้านประเทืองเครื่ องเขิน

ภาพที่ ๓๗ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่ องเขินเทคนิคลายรดน้ า ร้านประเทืองเครื่ องเขิน

๗๓

ภาพที่ ๓๘-๓๙ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่ องเขินเทคนิคขูดลาย ถมสี ฝนุ่ ร้านประเทืองเครื่ องเขิน

๗๔

ภาพที่ ๔๐ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่ องเขินเทคนิคเขียนลาย ร้านประเทืองเครื่ องเขิน

แต่ทว่าเครื่ องเขิ นยุคปั จจุ บนั แทบจะเที ย บอะไรไม่ได้เลยกับเครื่ องเขิ นในอดี ต ที่ มีความละเอี ย ด
ประณี ต มีเอกลักษณ์ และมีมูลค่ามากกว่า เนื่องจากการเลือกใช้วสั ดุที่เป็ นรัก ชาด ของจริ ง ลวดลายโบราณที่
มีความละเมียดในการขูดขีดลวดลาย ซึ่ งปั จจุบนั หาช่างได้นอ้ ยมากในการขูดลายได้ และที่น่าเสี ยดายคือลาย
โบราณช่ างแทบจะขูดไม่ได้เลย ทั้งนี้ เนื่ องจากการพัฒนารู ปแบบการผลิ ตเครื่ องเขิ นของชุ มชนให้เข้ากับ
สภาวะการณของสังคมในปั จจุบนั ทั้งวัสดุที่ใช้ กรรมวิธีการผลิตที่ลดกระบวนการและขั้นตอนลง ทาให้เห็น
ว่าถึงแม้การตลาดจะไปในทิศทางที่ดีข้ ึน แต่คุณค่าและมูลค่าของเครื่ องเขินกลับลดลง รวมถึงอัตลักษณ์ของ
เครื่ องเขินนันทารามที่หาไปด้วย ทั้งนี้ เนื่ องจากหลายๆสาเหตุ นี่ คือโจทย์และปั ญหาหลัก ที่นกั วิชาการ นัก
อนุ รักษ์และนักพัฒนา จะต้องหาทางพลิ กวิกฤตปั ญหาดังกล่าว เพื่อคงความงามและโดดเด่นของงานเครื่ อง
เขินตามแบบฉบับเดิ มไว้ให้คงอยู่ให้ได้ เพื่อคุ ณค่าและมูลค่าของงานหัตถกรรมประจาจังหวัดเชี ยงใหม่จะ
กลับคืนมาอีกครั้ง

๗๕

แห่ งที่ ๓ คือศูนย์เรี ยนรู ้ การทาเครื่ องเขินโบราณ บ้านนางกมล ใจคาปั น หรื อที่ กลุ่ มวัฒนธรรม
เรี ยกว่าแม่ครู นอ้ ย แหล่งทาเครื่ องเขินแห่ งนี้ อาจจะพูดได้วา่ เป็ นแห่ งเดียวของชุ มชนที่สามารถรับทางานตาม
สัง่ ของนักนิยมเครื่ องเขินแบบโบราณ กล่าวคือ แม่ครู นอ้ ยทาเครื่ องเขินแบบโบราณ ทั้งการทารักจริ ง ขูดลาย
โบราณและการถมชาด ออกมาเป็ นผลิ ตภัณฑ์เครื่ องเขิ นนันทารามได้อย่างสมบู รณ์ จึ งมี ผูน้ ิ ยมเครื่ องเขิ น
สั่งงานจากแม่ครู นอ้ ยเป็ นจานวนมาก แต่ปัญหาคือไม่มีผชู ้ ่วยในการทางาน
แม่ ค รู น้อ ยได้เ ล่ า ถึ ง กระบวนการในการท าเครื่ อ งเขิ น ว่า ส่ ว นใหญ่ น้ ัน ผูส้ ั่ ง งานจะน าโครงขาว
(โครงสร้างไม่สาน ไม้กลึง) มาให้แม่ครู ทารัก ทาชาด ถ้าทาเฉพาะดาแดง งานก็จะจบที่แม่ครู เลย แต่ถา้ สั่ง
แบบขูดลาย ก็จะมีกระบวนการเพิม่ มากขึ้น ตั้งแต่ทารักรองพื้น ๓ ชั้นขึ้นไปซึ่ งในกระบวนการเตรี ยมพื้นรักก็
จะใช้เวลาประมาณ ๓-๔ เดือน จากนั้นแม่ครู ก็จะส่ งไปขูดลายที่บา้ นระแกง โดยมีนางบัวลอย มหาพรหม,
และนางสมบูรณ์ เรื อนดี ช่างที่ชานาญการขูดลายสองคนสุ ดท้ายของงานเครื่ องเขิน เป็ นผูข้ ูดลายให้ ซึ่ งต่อชิ้น
ใช้เวลา ๑ อาทิตย์ ไปจนถึง ๑ เดื อน ขึ้นอยูก่ บั ขนาดของชิ้นงานที่นาไปขูด เมื่อขูดลายเสร็ จแม่ครู ก็จะรับมา
ถมชาด รอให้แห้งอีก ๑ เดื อน ก่ อนจะทาการขัดผิวให้เรี ยบ และเช็ ดรั กเงาเป็ นกระบวนการสุ ดท้าย ๑๘ ซึ่ ง
เครื่ องเขิน ๑ ชิ้น ถ้าสัง่ ทาแบบกรรมวิธีโบราณ อาจจะใช้เวลาครึ่ งปี ถึง ๑ ปี เลยทีเดียว ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ฤดูการที่
ทาด้วย

ภาพที่ ๔๑ แม่ครู นอ้ ย ครู กมล ใจคาปั น ขณะเป็ นวิทยากรสาธิตการทาเครื่ องเขิน

๑๘

สัมภาษณ์, นางกมล ใจคาปัน, ช่างทาเครื่ องเขินชุมชนนันทาราม. วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐.

๗๖

ภาพที่ ๔๒ แม่ครู นอ้ ย กาลังเช็ดรักเงา

ภาพที่ ๔๓ ขั้นตอนการทาดินสมุกรัก ศูนย์เรี ยนรู ้การทาเครื่ องเขินโบราณ บ้านแม่ครู นอ้ ย

๗๗

ในการท าเครื่ องเขิ น นั้น แม่ ค รู จ ะนิ ย มเตรี ย มพื้ น ทารั ก ในช่ ว งฤดู ฝ น จะเป็ นช่ ว งเวลาที่ ดี ที่ สุ ด
เนื่องจากยางรักจะแห้งได้ดีในความชื้น ซึ่ งฤดูฝนเป็ นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด แต่ฤดูการอื่นก็สามารถทาได้
แต่ยางรักอาจจะแห้งช้าไป ๑ เท่าตัว ซึ่ งระยะเวลาในการจัดทาก็ตอ้ งยืดยาวออกไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามใน
อดีตบ้านไหนที่ทาเครื่ องเขิน ก็จะมีห้องอบรักไว้ เพื่อใช้เก็บเครื่ องเขินที่ทารักไว้เสร็ จแล้ว วางเป็ นชั้นๆ ซึ่ ง
บ้านแม่ครู นอ้ ยก็มีหอ้ งบ่มยางรักดังกล่าว ซึ่ งสามารถช่วยให้การทารักแห้งได้ในระดับหนึ่ง

ภาพที่ ๔๔ ห้องบ่มรัก ศูนย์เรี ยนรู ้การทาเครื่ องเขินโบราณ บ้านแม่ครู นอ้ ย

ปั จจุบนั แม่ครู น้อยได้รับเป็ นวิทยากรสาธิ ตการทาเครื่ องเขิ นทั้งของหน่ วยงานราชการและเอกชน
เป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะเวลามี การจัดงานวัฒนธรรมของหน่ วยงานต่างๆ ก็จะเชิ ญแม่ ครู น้อย ไปเป็ น
วิทยากรสาธิ ต บรรยาย ซึ่ งถื อเป็ นอี กหนึ่ งความภาคภูมิใจของแม่ครู นอกจากการบรรยาย การสาธิ ตแล้ว
ปั จจุบนั แม่ครู น้อยยังรับทาเครื่ องเขิ นตามสั่งของลู กค้า ในกลุ่ มที่ ชื่นชอบเครื่ องเขิ นนันทารามโบราณ ซึ่ ง
รู ปแบบก็จะมีต้ งั แต่หมวก หี บหมาก หี บบุหรี่ ตลับ ดาบ ขันโอ พาน และอื่ นๆ อีกมากมาย ตามแต่เจ้าของ
ชิ้นงานนั้นๆ จะนาโครงสร้างมาให้และสั่งผลิตตามแบบและลวดลายโบราณ

๗๘

ภาพที่ ๔๕ แม่ครู นอ้ ย กาลังสาธิตและบรรยายการทาเครื่ องเขิน

ภาพที่ ๔๖ นักเรี ยนนักศึกษาเข้ามาดูงาน ศูนย์เรี ยนรู ้การทาเครื่ องเขินโบราณ บ้านแม่ครู นอ้ ย

๗๙

จากการส ารวจ เก็ บ ข้อมู ล โดยการลงพื้ นที่ สั ม ภาษณ์ พบว่า ปั จจุ บ นั ชุ ม ชนนัน ทารามมี บุ ค คลที่
สามารถทายางรักทาเครื่ องเขินเป็ นประมาณ ๑๐ คน และเป็ นเจ้าของธุ รกิจของตนเองประมาณ ๓ ราย นั้นคือ
๑) ร้านวิชยั กุล ๒)ร้านประเทืองเครื่ องเขิน ๓)ศูนย์เรี ยนรู ้ บา้ นแม่ครู นอ้ ย และมีเพียง ๑ รายเท่านั้นที่ยงั ทา
เครื่ องเขินแบบโบราณ คือการใช้รัก ชาด จริ ง และตกแต่งด้วยการขูดลายแบบโบราณอยู่ นัน่ คือนางกมล ใจ
คาปั น หรื อที่รู้จกั กันในนามศูนย์เรี ยนรู ้บา้ นแม่ครู นอ้ ย ซึ่ งประกอบกิ จการอยูท่ ี่บา้ น สาหรับคนที่ขูดลายได้
นั้น พบว่าปั จจุบนั ในชุมชนนันทารามไม่มีใครสามารถขูดลายได้ แต่จะมีคนขูดลายได้อยูท่ ี่ชุมชนบ้านระแกง
กาแพงดิ น ซึ่ งเป็ นชุ มชนใกล้เคี ยง จากการส ารวจมี คนสามารถขูดลายได้เพี ยง ๒ คนเท่ า นั้น คื อ ๑)นาง
สมบูรณ์ เรื อนดี, ๒)นางบัวลอย มหาพรหม ที่ยงั สามารถขูดลายแบบโบราณได้ ถึงแม้วา่ ลวดลายดังกล่าวจะ
คลี่คลายไปมากแล้วก็ตาม ยังคงขูดลายได้เพียง ๒ ลาย คือลายดอกเมือง, และลายดอกจอก เท่านั้น ซึ่ งปั จจุบนั
นางสมบูรณ์ เรื อนดี ได้ถ่ายทอดองค์ความรู ้และวิธีการขูดลายให้กบั หลายสาว ซึ่ งอนาคตอาจจะสามารถเพิ่ม
จานวนบุคลากร คนสานต่องานขูดลายได้
๔.๖ รู ปแบบเครื่ องเขินนันทารามในอดีต
จากการสารวจบริ เวณพื้นที่ภาคเหนื อโดย คาร์ ล บ๊อค ในสมัยราชกาลที่ ๕ ได้กล่าวว่า คนล้านนาทา
“...หี บหมาก... จอกน้ า ชามข้าวและเครื่ องใช้ในบ้านอื่ นๆ ด้วยเครื่ องเขิ นทั้งสิ้ น...” จากการสารวจพบว่า
เครื่ องใช้ในบ้านอื่นๆ ที่ชาวล้านนานิ ยมทาด้วยเครื่ องเขิน ประกอบด้วย เอิบหรื อหี บผ้าสาหรับใช้ใส่ เสื้ อผ้า
หรื อของใช้มีค่า ขันโตกสาหรับวางสารับอาหาร ปุง ภาชนะใส่ เมล็ดพืชสาหรับการเพาะปลูก มีลกั ษณะคล้าย
กล่องข้าวเหนียว บุงหรื อเปี้ ยดสาหรับใส่ ของหาบไปตลาด หรื อบางครั้งเอาไว้ใส่ ขา้ วสาร โอหาบเป็ นภาชนะ
ที่มีหน้าที่เดียวกับบุง ซ้าปอมหรื อซ้าป้ อมเป็ นของใช้ส่วนตัวที่ผูห้ ญิงมักเอาไว้ใส่ เงิ นเหมือนจะเป็ นกระเป๋ า
สตางค์ ส่ วนใหญ่มีการประดับตกแต่งอย่างสวยงาม จนอาจกล่าวได้ว่าซ้าปอมเป็ นเครื่ องเขินชิ้ นที่สวยงาม
ที่สุดที่ใช้ถือออกสังคมได้

ภาพที่ ๔๗ ขันหมากเหลี่ยมสันป่ าตอง รู ปแบบการตกแต่งคัวฮักคัวหางในอดีต

๘๐

ภาพที่ ๔๘ ขันหมากหลวงแบบโบราณ คัวฮักคัวหางที่ชาวบ้านทาใช้กนั ในอดีต

ภาพที่ ๔๙ เอิบไม้สาน คัวฮักคัวหางที่ชาวบ้านทาใช้กนั ตกแต่งด้วยการเขียนลายด้วยชาด

๘๑

ภาพที่ ๕๐ ปุงสาหรับเก็บเมล็ดพืชพันธุ์ธญ
ั ญาหาร คัวฮักคัวหางที่ชาวบ้านทาใช้กนั ตกแต่งด้วยการเขียนลายด้วยชาด

แต่พอถึ งช่ วงประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25 เมื่ อมี การผนวกล้านนาเข้า กับประเทศสยามแล้ว
เรี ยกว่ามณฑลพายัพ ราชสานักภาคกลางได้จดั ส่ งข้าราชการขึ้นมายังมณฑลพายัพ ซึ่ งสันนิ ษฐานว่าคนกลุ่มนี้
น่ าจะเป็ นผูส้ ร้ างคาศัพท์ว่า เครื่ องเขิ น โดยอ้างว่าคนกรุ งเทพฯ นิ ยมซื้ อของที่ระลึ กแต่ไม่ทราบว่าจะเรี ยก
อย่างไร จึงใช้ชื่อของแหล่งผลิ ตและกลุ่มช่ างทาที่ เป็ นช่ างชาวเขิ น ในหมู่บา้ นนันทาราม จังหวัดเชี ยงใหม่
เครื่ องใช้ที่ผลิตขึ้นจึ่งมีรูปแบบแปลกไปจากเครื่ องใช้ในล้านนาแบบเดิมๆ มีการสั่งสิ นค้าที่เป็ นเครื่ องใช้แบบ
ชาวสยามมากมาย เช่น ขันน้ าพานรอง, กระโถนปากแตร, อ่างล้างหน้า, เหยือกน้ า, แก้วน้ า, โต๊ะ, หี บหมาก,
หีบบุหรี่ , ซองบุหรี่ เป็ นต้น ซึ่ งถื อว่าเป็ นเครื่ องใช้แบบใหม่ ที่ชาวสยามสั่งออร์ เดอร์ ไปจากนันทารามโดยสิ ง
ค้าส่ งออกไปสู่ ภาคกลางในรู ปแบบเครื่ องเขิ น แพร่ กระจายเป็ นสายตามเส้ นทางค้าทางเรื อ เช่ น เส้ นตาก
สุ โขทัย อุตรดิตถ์, เส้นตาก กาแพงเพชร นครสวรรค์ ชัยนาถ อยุธยา อ่างทอง มุ่งสู่ กรุ งเทพ, รวมถึงบางเส้นที่
ไปถึงสระบุรี เป็ นต้น
ถือได้วา่ ช่วงประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๕๐-๒๕๐๐ เครื่ องเขินเป็ นที่
นิยมมาก ถือเป็ นงานหัตถกรรมจากหัวเมืองเหนื อที่ไปตีตลาดกับงานทองเหลืองในภาคกลาง ซึ่ งจากการเก็บ
ข้อมู ลพบว่า มี ระดับเกรดของงานเครื่ องเขิ นอยู่ ๓ ระดับคื อ ๑) งานชั้นดี ผิวหยก เนี ยน ลวดลายมี ค วาม
ละเอียดมากงานประเภทนี้อยูใ่ นสังคมชั้นสู ง ๒)งานระดับกลาง ลวดลายไม่ละเอียดซับซ้อนเท่าไหร่ สาหรับ
๘๒

บุคคลทัว่ ไปและ๓) งานระดับล่างสุ ด การเตรี ยมพื้นผิวไม่ดี งานขูดหยาบๆ และไม่มีการถมชาด ทิ้งรอยขูด
ให้เป็ นร่ อง งานประเภทนี้อาจจะเป็ นเหมือนของฝากขอระดับคนทัว่ ไป ไม่มีความพิเศษ และเป็ นงานที่ทาขึ้น
ในช่ ว งปลายพุ ท ธศตวรรษที่ ๒๕ ลงมาจนถึ ง ต้นพุ ทธศตวรรษที่ ๒๖ ด้วยสภาพบ้า นเมื องที่ วุ่นวายกับ
เหตุการณ์หลายๆอย่าง ร่ วมไปถึงความนิยมเครื่ องเขินได้ลดลงตามลาดับด้วย
งานสานไม้ไ ผ่ ทารั ก ลงชาดของชาวไทเขิ น จากบ้า นนัน ทาราม เมื อ งเชี ย งใหม่ เป็ นที่ รู้ จ ัก กัน
แพร่ หลาย ซึ่ ง ในอดี ตนิ ย มสั่ง ท าเป็ นของใช้ข องฝาก ของประดับ ฐานะในหมู่ ช าวกรุ ง จึ ง เห็ นได้ว่า ช่ วง
ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๕๐-๒๕๐๐ งานอุตสาหกรรมเครื่ องเขินเป็ นที่นิยมมากในกลุ่มเจ้านาย นักปกครอง ซึ่ งมี
การสั่งทาภาชนะเครื่ องใช้รูปแบบต่างๆมากมาย ซึ่ งรู ปแบบข้าวของเครื่ องใช้ดงั กล่าวก็เป็ นรู ปแบบที่รับเอา
จากชาติตะวันตกเข้ามา เช่นเหยือกน้ า อ่างล้างหน้า กระเป๋ าหี บบุหรี่ หี บหมาก เป็ นต้น แต่ดว้ ยสภาพสังคมที่
เปลี่ยนไปในช่วงประมาณปี ๒๔๗๐ ไปจนถึงปี ๒๕๐๐ นอกจากนี้ ประเทศไทยในยุคนั้นได้เปิ ดรับอิทธิ พล
ของสังคมตะวันตกเช่ นกัน ทาให้เวลาต่อมาวัฒนธรรมชาติตะวันตกก็เข้ามาแทนที่ สิ นค้าอุปโภคบริ โภคมี
บทบาทมากมายกับพื้นที่แถบนี้ คนชั้นปกครองกลุ่มชนชั้นสู งเริ่ มนิ ยมของนอก แทนที่ของท้องถิ่น การกิ น
หมากกลายเป็ นสิ่ งต้องห้าม งานเครื่ องเขินกลายเป็ นของโบราณ ไม่มีรสนิยม กระบวนการผลิตที่เติบโตอยูใ่ น
ช่วงเวลาหนึ่งหยุดชะงักและเลิกไปอย่างกะทันหันจากนโยบายไทยนิ ยมของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่ห้าม
การกิ นหมาก ให้ใส่ หมวก กล่ าวสวัสดี แต่งตัวอย่างฝรั่ ง ฯลฯ เครื่ องเขิ นค่อยๆลดกาลังการผลิ ต รวมถึ ง
ค่านิ ยมของคนสยามและเมืองเชี ยงใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงทาให้รูปแบบเครื่ องเขินที่ดูมีความหลายหลาย
และน่าสนใจในช่วงก่อนหน้านี้ลดหายไปด้วย เหลือเพียงแต่การทาเครื่ องเขินแบบง่ายๆ
ในระยะเวลาต่อมา ได้มีการลดกระบวนการขึ้นตอนลงในหลายๆส่ วน เช่นการไม่ถมชาดในร่ องรอย
ขูด งานเครื่ องเขินก็จะเป็ นสี ดาๆมีลายขูดที่หยาบๆสี ขาว เป็ นต้น จนในที่สุดเครื่ องเขินก็ถูกปรับลดทั้งวัสดุ
ทั้งขั้นตอนการผลิต จากยางรักก็เปลี่ยนเป็ นสี น้ ามัน จากการตกแต่งด้วยการขูดลาย ก็กลายเป็ นการเพ้นท์ลาย
แทน หรื อบางทีทารักจริ ง ขูดลายจริ ง แต่ลวดลายก็เปลี่ยนไปจากลวดลายดอกแบบโบราณ ก็กลับกลายเป็ น
ลายดอกแบบง่ายๆ บ่างก็ลายเลขาคณิ ต และถมลายด้วยสี ฝนสี
ุ่ ต่างๆ
อัตลักษณ์ของเครื่ องเขินได้เลือนหายไปเรื่ อยๆ ตามกาลเวลาและสภาพสังคม การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั บริ บทในหลายๆด้าน ทั้งในส่ วนของวัตถุดิบที่แพงและหายากเช่น ยางรัก และชาด เป็ นต้น ปั จจุบนั
ยางรัก ๑ ปี๊ บขายในราคา ปี๊ บละ ๑๒,๐๐๐ บาท หรื อถ้าขายเป็ นลิตร ตกลิตรละ ๗๐๐ รวมถึงชาด ซึ่ งถือเป็ น
วัตถุดิบรองในการทาให้เกิดสี แดง ปั จจุบนั ราคาอยูท่ ี่กิโลกรัมละ ๘,๐๐๐ บาท บาท ซึ่ งถือเป็ นราคาต้นทุนที่
สู งมาก ดังนั้นช่างจึงหันไปใช้วสั ดุ ทดแทนเพื่อลดต้นทุน รวมถึ งลดกระบวนการในการทางานลงอย่างมาก
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในยุคปั จจุบนั
ในกรณี ทาเครื่ องเขินแบบโบราณ สาหรับผูน้ ิยมและรักในคุณค่าของงานหัตถกรรมชิ้นนี้ ก็มกั จะเป็ น
งานสั่งทา และยอมรับได้กบั ราคาที่สูงลิ่วเมื่องานเสร็ จ รวมถึงระยะเวลาที่รอคอยหลายปี ก็จะมีแหล่งที่รับสั่ง
ทาก็ คือบ้านแม่ ครู น้อยนัน่ เอง ถื อเป็ นแห่ งเดี ยวในหมู่ บา้ นนันทารามที่ ยงั พอมี การสานต่ ออัตลัก ษณ์ งาน
หัตถศิลป์ นี้ ไว้ ซึ่ งผูศ้ ึกษาเห็นว่าถื อเป็ นจุนสาคัญที่จะกระตุน้ ให้ชุมชนหันมาสร้างสรรค์งานเครื่ องเขินแบบ
๘๓

โบราณอี ก ครั้ ง โดยใช้รูปแบบค่อยเป็ นค่ อยไป ฝึ กและหาช่ า ง รวมถึ ง การรื้ อฟื้ นลวดลายโบราณโดยนา
ตัวอย่างชิ้ นงานและลวดลายให้กลุ่ มช่ างของแม่ครู น้อยได้ลองฝึ กทาอี กครั้ ง ซึ่ งคิ ดว่าคงต้องใช้ระยะเวลา
พอสมควร อาจจะ ๓-๕ ปี ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ถึงจะออกมาให้บุคคลภายนอกได้ชื่นชมกันอีกครั้ง
นอกจากนี้ เราควรหาตลาด หาความต้องการจากผูน้ ิ ยมเครื่ องเขินนันทารามว่าต้องการสั่งทาอะไร
เพื่อเป็ นหลักประกันกับช่างได้วา่ ถ้าทางานแบบเดิมได้แล้วย่อมมีตลาดหรื อความต้องการจากกลุ่มนิ ยมเครื่ อง
เขินโบราณอย่างแน่ นอน ซึ่ งต่อไปในอนาคตถ้ามีความต้องการ มีตลาด เครื่ องเขินนันทารามเป็ นที่รู้ จกั ใน
ลักษณะของการกลับมามีคุณค่าและมูลค่าอีกครั้ง กลุ่มต่างๆก็อาจจะกลับมาผลิตเครื่ องเขินแบบโบราณอัน
เป็ นอัตลักษณ์ ของชุ มชน เหมือนกับเครื่ องเขินที่เมืองพุกาม เครื่ องเขินประเทศญี่ปุ่น ถึ งจะมีราคาสู งขนาด
ไหน แต่ถา้ ช่างใช้วสั ดุจริ ง กรรมวิธีและเทคนิ คดั้งเดิมอันเป็ นเอกลักษณ์ ก็จะมีคนซื้ อ มีคนกลับมาใช้ เพราะ
คุณค่าของตัวชิ้นงานนั้นๆ
ดังนั้นจึงมีการรวบรวมรู ปแบบเครื่ องเขินในช่วงเวลาที่มีความนิ ยมสู งสุ ด ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๕๐๒๔๗๐ ซึ่ งทาให้เกิ ดรู ปแบบเครื่ องเขินที่สวยงาม หลากหลายรู ปแบบ ซึ่ งล้วนแล้วแต่รองรับการใช้งานใน
ชีวติ ประจาวันได้ท้ งั นั้น รวมถึงเป็ นยุคที่มีการคิดลวดลายได้เยอะแยะมากมาย รายงานฉบับนี้ จึงได้รวบรวม
รู ปแบบเครื่ องเขินดังกล่าวไว้เพื่อเป็ นตัวอย่าง เพื่อจะสามารถนาไปพัฒนาและสร้างสรรค์งานเครื่ องเขินนัน
ทารามให้กลับมามีบทบาทในงานหัตถกรรมไทยอีกครั้ง โดยมีรายละเอียด รู ปแบบดังต่อไปนี้

ภาพที่ ๕๑ น้ าต้นเครื่ องเขินนันทาราม
ที่มา : สมบัติส่วนตัว อาจารย์วถิ ี พานิชพันธุ์

๘๔

ภาพที่ ๕๒ ขันดอกเครื่ องเขินนันทาราม
ที่มา : สมบัติส่วนตัว คุณสมาน อุดมวิเศษ ร้านสมาน เชียงใหม่

ภาพที่ ๕๓ ขันดอกเครื่ องเขินนันทาราม
ที่มา : สมบัติส่วนตัว อาจารย์วถิ ี พานิชพันธุ์

๘๕

ภาพที่ ๕๔ ขันโอเครื่ องเขินนันทาราม
ที่มา : สมบัติส่วนตัว คุณสมาน อุดมวิเศษ ร้านสมาน เชียงใหม่

ภาพที่ ๕๕ ขันโอหาบคู่ เครื่ องเขินนันทาราม
ที่มา : สมบัติส่วนตัว อาจารย์วถิ ี พานิชพันธุ์

๘๖

ภาพที่ ๕๖ ถาดเครื่ องเขินนันทาราม
ที่มา : สมบัติส่วนตัว คุณสมาน อุดมวิเศษ ร้านสมาน เชียงใหม่

ถาดเครื่ องเขิน ทาจากไม้ไผ่และหวาย ทารักขูดลายแล้วถมชาด รู ปแบบถาดกระเบื้องที่นิยมกันสมัย
รัชกาลที่ ๕ งานจากบ้านนันทาราม เมืองเชียงใหม่ จากลวดลายที่ขดู ตรงกลางระบุปีที่สร้าง ซึ่งเมื่อเทียบอายุ
แล้วถาดใบนี้มีอายุ ๑๐๖ ปี มีขนาด ๑๘ นิ้ว ขอบสู ง ๒นิ้ว ขูดลายทั้งใบไม่เว้นทั้งขอบและซี่ ตรงกลางถาด
เขียนบอกว่า “ทาที่บา้ นประตูเชียงใหม่”
มีรอยใต้ถาดตาแหน่งที่เคยมีหูทาด้วยหวายแต่หลุดไปเพราะรับน้ าหนักในการใช้งานจริ งไม่ได้ ใบ
ถาดมีรานตรงกลาง บิดตัวเล็กน้อยหลังจากรักแห้งสนิท เพราะความบางของพื้นถาด
จากการสัมภาษณ์ คุณสมาน อุดมวิเศษ ระบุวา่ ถาดใบนี้ได้มาจากบ้านพระยาท่านหนึ่ง ที่ในหลวง
รัชกาลที่ ๕ เคยเสด็จบ่อยๆ นอกจากนี้ยงั ได้ของคู่กนั มาอีกหลายชิ้นพร้อมกับระบุปีที่สร้างไว้วา่ ร.ศ. ๑๒๓

๘๗

ภาพที่ ๕๗ ถาดเครื่ องสารับ เครื่ องเขินนันทาราม
ที่มา : สมบัติส่วนตัว คุณสมาน อุดมวิเศษ ร้านสมาน เชียงใหม่

ถาดเครื่ องเขิน ทาจากไม้ไผ่และหวาย ทารักขูดลายแล้วถมชาด วัดผ่านศูนย์กลางได้ ๑๘นิ้ว ขอบสู ง
เกือบ ๒ นิ้ว หู หวายสองข้างหักไปแล้วจากการรับน้ าหนัก ตัวถาดบิดตัวไปบ้างจากการรัดตัวของรักและชาด
เชื่ อ แน่ ว่ า หากเครื่ อ งเขิ น ไม่ ล ดความนิ ย มลง อัน เนื่ อ งจากการเสื่ อ มสู ญ ของวัฒ นธรรมการกิ น หมาก
ชาวบ้านนันทาราม ประตู เชี ยงใหม่ ชาวบ้านศรี ปันครั วและหมู่บา้ นชาวเขินที่มีอยู่หลายแห่ ง คงได้พฒั นา
ปรับปรุ งโครงสร้างภาชนะเครื่ องเขินรู ปแบบต่างๆให้คงตัว แข็งแรงจนสิ นค้าอุตสาหกรรมได้อายแน่นอน
ถาดใบนี้มีความน่าสนใจตรงลายฉลุขอบถาด ซึ่งคุณสมาน อุดมวิเศษ เจ้าของเรี ยกว่า “เครื อผักแคบ”
คือเถาตาลึงนัน่ เอง ทาจากอะไรไม่สามารถระบุได้ แต่สันนิ ษฐานว่าน่ าจะเป็ นกระดาษสาที่ทาหนาพิเศษ มี
เนื้ อละเอียดแน่นพอที่จะฉลุเจาะโดยไม่เป็ นขุย คมสวยและเหนี ยว เมื่อเคลื อบรักหลายๆชั้นแล้วแข็งแรงยึด
ถาดได้อยู่ตวั หากไม่มีความแข็งแรงของส่ วนนี้ แล้วถาดจะบิดตัวมากกว่านี้ เพราะตัวพื้นถาดเป็ นแค่ไม้ไผ่
สานบางๆ(เครื่ องเขินถ้าหนาถือว่าเป็ นของเกรดล่าง) แล้วยังขูดลายเส้นลงรายละเอียดมาก

๘๘

ภาพที่ ๕๘ ถาดเครื่ องสารับ เครื่ องเขินนันทาราม
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ ายวิชาการ)

ภาพที่ ๕๙ ถาดเครื่ องเขินนันทาราม
ที่มา : สมบัติส่วนตัว คุณสมาน อุดมวิเศษ ร้านสมาน เชียงใหม่

๘๙

ภาพที่ ๖๐ ขันหมากเครื่ องเขินนันทาราม
ที่มา : สมบัติส่วนตัวคุณสมาน อุดมวิเศษ ร้านสมาน เชียงใหม่

ขันหมากหนึ่ งในชิ้นงานที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุด ซึ่ งมีทุกขนาดตั้งแต่ขนาดใหญ่ ไปหาขนาดเล็ก
ใบใหญ่จะเรี ยกขันหมาก ใบเล็กจะเรี ยกแอ๊บหมาก บางชิ้นจะเขียนบอกอย่างนี้ และบอก รศ. เอาไว้ดว้ ย ซึ่ ง
รู ปแบบดังกล่าวจะมีอายุประมาณร้อยปี เศษ จะเห็ นได้วา่ เครื่ องเขินนันทารามเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
บางทีรับออร์ เดอร์ สร้ างงานเครื่ องใช้ตามแบบอย่างสากลด้วย เช่ น ซองบุหรี่ พานทรงจีน ขันน้ าพานรอง
กรอบรู ป หี บไม้ กระเป๋ าถื อผูห้ ญิ ง อุ๊กชา โต๊ะดื่ มชา แม้แต่โทรโข่งก็มี โดยที่ ของเหล่ านี้ จะผลิ ตจากวัส ดุ
ธรรมชาติเท่านั้น เช่ นไม้ไผ่ ไม้ หวาย กระดาษสา หนังสัตว์ แล้วลงรักขูดลายถมชาดตามเทคนิ คมาตรฐาน
สวยงามและใช้งานได้ดีทีเดียว มีของที่คุณภาพดีเยีย่ มหลงเหลือมาจานวนไม่นอ้ ยให้นกั สะสมได้ชื่นชม
ขันหมากหรื อแอ๊บหมากแบนแบบนี้ จะมีจานวนมากที่สุด นิ ยมสั่งทาลงไปบางกอกเพื่อใช้งานหรื อ
แจกเป็ นของที่ระลึ ก สภาพขึ้ นอยู่กบั การเก็บรักษา และถ้าเป็ นของที่ อายุน้อยกว่า ๘๐ปี สภาพดี ๆก็มีน้อย
เพราะเทคนิ คในการผลิตปรับเปลี่ยนไปให้ผลิตได้เร็ วขึ้น เร่ งขั้นตอนในการเซ็ ตตัวของชั้นรองพื้น จึงมีการ
แตกร่ อนของยางรักกับสมุกที่เคลือบ หรื อบางครั้งเจอแต่ที่ขูดลายแต่ไม่ได้ถมด้วยชาด ซึ่ งถือเป็ นเครื่ องเขิน
รุ่ นสุ ดท้ายที่ชุมชนนันทารามผลิตขายเมื่อประมาณ ๕๐ ปี ก่อน

๙๐

ภาพที่ ๖๑ กระโถนใบบัวเครื่ องเขินนันทาราม
ที่มา : เอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม่

ภาพที่ ๖๒ กระโถนปากแตรเครื่ องเขินนันทาราม
ที่มา: สมบัติส่วนตัว อาจารย์วถิ ี พานิชพันธุ์

๙๑

ภาพที่ ๖๓ ขันน้ าพานรองเครื่ องเขินนันทาราม
ที่มา: สมบัติส่วนตัว อาจารย์วถิ ี พานิชพันธุ์

๙๒

ภาพที่ ๖๔ เหยือกน้ าและอ่างล้างหน้าแบบตะวันตก เครื่ องเขินนันทาราม
ที่มา: เอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม่

ภาพที่ ๖๕ กล่องใส่แปลงสี ฟันเครื่ องเขินนันทาราม
ที่มา: สมบัติส่วนตัว อาจารย์วถิ ี พานิชพันธุ์

๙๓

ภาพที่ ๖๖ ซองบุหรี่ เครื่ องเขินนันทาราม
ที่มา : สมบัติส่วนตัว คุณสมาน อุดมวิเศษ ร้านสมาน เชียงใหม่

ภาพที่ ๖๗ ชั้นวางหนังสื อครื่ องเขินนันทาราม
ที่มา: เวปไซด์พระล้านนา

๙๔

ภาพที่ ๖๘ หี บหมาก หีบบุหรี่ เขินนันทาราม
ที่มา : สมบัติส่วนตัวคุณสมาน อุดมวิเศษ ร้านสมาน เชียงใหม่

กระเป๋ าเครื่ องเขินขนาดกะทัดรัด ขนาดกว้าง ๔ นิ้วครึ่ ง ยาว ๖ นิ้ว สู ง ๓.๕ นิ้ว ทาจากไม้ ทารักลง
ชาด ตัวล็อคมีสลักจิ๋วๆอีกตัวหนึ่ง บานพับทองเหลืองลายขูดคล้ายกลีบดอก หรื อเกล็ดปลาวางเรี ยงต่อกัน
ง่ายๆ อายุเกินร้อยปี
กระเป๋ าไม้ทรงสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ประกอบด้วยส่ วนฝาและส่ วนตัว ลงรักทาชาดทั้งใบ ด้านนอกขูดขีด
ลายดอกไม้ถมลายสี แดง ส่ วนฝามี ๒ ชิ้นสามารถเปิ ดออกได้ท้ งั ๒ ข้างมีหูสาหรับหิ้วทามาจากโลหะ ส่ วน
มือจับเป็ นรักทาด้วยชาดด้านในมีช่องสาหรับใส่ ของ
นับเป็ นกระเป๋ าเครื่ องเขิน ที่ใช้สาหรับใส่ หมาก บุหรี่ ของคนชั้นสู งในยุคสมัยนั้น ชิ้นนี้มีสภาพที่ดี
มากใบหนึ่ง ปั จจุบนั กระเป๋ าเครื่ องเขินในลักษณะนี้มีราคาประมาณ ๓๐,๐๐๐ – ๘๐,๐๐๐ บาท ขึ้นอยูก่ บั
สภาพและขนาดของกระเป๋ า
๙๕

ภาพที่ ๖๙ หี บหมาก หีบบุหรี่ เขินนันทาราม
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก

ภาพที่ ๗๐ กระเป๋ าเครื่ องเขินนันทารามแบบต่างๆ
ที่มา : เวปไซด์พระล้านนา

๙๖

ภาพที่ ๗๑ ตะกร้าหมาก เครื่ องเขินนันทาราม
ที่มา: สมบัติส่วนตัวคุณสมาน อุดมวิเศษ ร้านสมาน เชียงใหม่

ภาพที่ ๗๒ ตะกร้าหมาก เครื่ องเขินนันทาราม
ที่มา: สมบัติส่วนตัวอาจารย์วถิ ี พานิชพันธุ์

๙๗

ภาพที่ ๗๓ อุก๊ ชา เครื่ องเขินนันทาราม
ที่มา : สมบัติส่วนตัวคุณสมาน อุดมวิเศษ ร้านสมาน เชียงใหม่

"อุก๊ ชา" หรื อภาชนะใส่ ป้านชาที่ชงแล้วโดยมีเบาะหรื อฟูกเย็บเข้ารู ปรองรับป้ านชาเพื่อเก็บความร้อน
ได้นานๆ ทาที่บา้ นนันทารามย่านผลิตหัตถกรรมชั้นเลิศ สมัยนั้นแขกไปใครมาก็ตอ้ งไปหาซื้ องานเครื่ องใช้
สอยที่นี่ ทั้งเครื่ องเงินและเครื่ องเขิน
ชิ้นนี้มีอายุร้อยปี เศษ ผลิตด้วยความประณี ต แข็งแรง อุปกรณ์ล็อคฝา หู หิ้วข้างบนฝา รวมทั้งห่วง
คล้องด้านหลังทาหน้าที่เป็ นบานพับนั้น ตีดว้ ยโลหะเงินและยังอยูค่ รบสมบูรณ์

๙๘

ภาพที่ ๗๔ โต๊ะเครื่ องเขินนันทาราม
ที่มา: เวปไซด์พระล้านนา

โต๊ะตัวนี้ ถื อเป็ นเครื่ องเขิ นชิ้ นใหญ่มากอี กชิ้ นหนึ่ ง โต๊ะ ลักษณะนี้ เรี ยกว่าโต๊ะขาปลา ขูดลายทัว่
ทั้งตัว ปลายขา ใต้ขา ตุ่มใต้เสากลางขูดลายเต็ม หน้าโต๊ะขอบโต๊ะสานด้วยไม้ไผ่เหมือนเครื่ องเขินชิ้ นเล็กๆ
ทัว่ ไป มีโครงไม้ชิ้นเล็กๆที่เป็ นไม้จริ งช่วงกลางโต๊ะเพื่อยึดกับขา ถูกออกแบบให้สามารถถอดออกจากกันได้
ด้วย
ตรงกลางขูดลายเป็ นตัว๋ เมือง และไทยภาคกลางว่า “....พยาสุ วนั ณวิจิตรโสภา..เมืองนครเชี ยงใหม่ทา
..รศ๑๒๓...” ในวงกลมเป็ นรู ปช้างเหมือนจริ ง
จากการสอบถามเจ้าของคุณสมาน อุดมวิเศษ เล่าว่า “...พระยาสุ วรรณวิจิตรโสภา ท่านรับใช้ใกล้ชิด
ในหลวงรัชกาลที่ ๕ พระองค์ทรงเสด็จที่บา้ นพระยาท่านนี้ บ่อย ซึ่ งบ้านของท่านมีเครื่ องเขินจากเชี ยงใหม่ใช้
งานมากมาย .....” ซึ่ งท่านยังบอกอีกว่าโต๊ะแบบนี้ พบเห็นน้อยมาก ไม่น่ามีถึงสิ บตัวในประเทศไทยหรื อใน
โลก
๙๙

ภาพที่ ๗๕ ลวดลายหน้าโต๊ะเครื่ องเขินนันทาราม

จะสังเกตเห็นได้วา่ หน้าโต๊ะมีบิดตัวอยูบ่ า้ งเนื่องจากไม่มีโครงสร้างไม้ขนาดใหญ่ขา้ งใน เรี ยกว่าโชว์
สุ ดฝี มือด้วยเทคนิ คการทาเครื่ องเขินขั้นสุ ดยอดไม่ตอ้ งใช้งานไม้จริ ง ช่วงเอวจะเห็นรอยยุบทางด้านขวานิ ด
หนึ่ ง เป็ นเพราะทรงของเอวนั้นก็เป็ นไม้แค่แกนกลาง ช่ างเขาทาปลอกไม้ไผ่สานสวมไว้ แล้วขูดลายบน
ปลอกอีกที รอยยุบเกิดจากการกดทับตาแหน่งนี้ เมือเก็บครั้งสุ ดท้ายแล้วไม่ได้เคลื่อนย้าย ปลายขาขูดเป็ นรู ป
ปลาอ้าปากฮุบอะไรสักอย่าง หางปลาเป็ นปลายขาโต๊ะ
จากลวดลายที่ปรากบนหน้าโต๊ะ สันนิษฐานได้วา่ พระยาสุ วรรณวิจิตรฯ ขึ้นมาราชการเชี ยงใหม่ ซึ่ ง
น่าจะเป็ นข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับงานป่ าไม้ เนื่องจากงานอีกชิ้นหนึ่งก็มีรูปช้างลากซุ ง
จากตัวอย่างผลิ ตภัณฑ์เครื่ องเขิ นนันทารามที่ ได้ยกตัวอย่างนาออกมาเสนอนี้ เป็ นเพียงบางส่ วนที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ซึ่ งมีงานเครื่ องเขินอีกจานวนมากที่ยงั ไม่ได้ถูกนามานาเสนอ เพื่อให้เห็นรู ปแบบที่
หลากหลายและผลิ ตภัณฑ์ทุก ชนิ ดล้วนแล้วแต่ถู กสร้ า งขึ้ นมาเพื่ อรั บ ใช้ ใช้งานได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งใน
อนาคตสามารถนารู ปแบบดังกล่าว นากลับมาผลิตซ้ าอีกครั้งได้อย่างน่าสนใจ

๑๐๐

๔.๗ คุณค่ าของหัตถกรรมเครื่ องเขิน
๔.๗.๑. คุณค่ าของภูมิปัญญาการใช้ เครื่ องเขินทีส่ ะท้ อนสภาพวิถีชีวติ ความเป็ นอยู่
การใช้เครื่ องเขินนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความเป็ นอยูข่ องคนล้านนาในสมัยก่อนที่สามารถคิดเครื่ องใช้
ภาชนะที่ขดจากไม้ไผ่แล้วเคลื อบด้วยยางรักที่เป็ นพืชยืนต้นที่ข้ ึนทัว่ ไปมากในบริ เวณภาคเหนื อ เป็ นการ
คิดค้นการใช้ภาชนะจนกลายเป็ นวัฒนธรรมการใช้เครื่ องเขิน ซึ่ งในชุ มชนนั้นมีการใช้เครื่ องเคลือบจากดิ น
เผา แต่ภาชนะที่ทาจากดินเผานั้นมีคุณสมบัติแตกหักง่าย มีน้ าหนักมาก อีกทั้งยังมีการอพยพย้ายถิ่นฐาน หรื อ
การเดิ นทางบ่อยครั้ง เครื่ องเขินจึงเหมาะกับสภาพวิถีชีวิตของชาวล้านนา ด้วยคุณลักษณะที่มีน้ าหนักเบา
ยืดหยุน่ ไม่แตกหักง่าย
๔.๗.๒. คุณค่ าของภูมิปัญญาการใช้ เครื่ องเขินทีเ่ ป็ นส่ วนหนึ่งของวัฒนธรรมล้ านนา
เครื่ องเขินเป็ นภาชนะที่นอกจากจะใช้ภายในครัวเรื อนแล้ว เครื่ องเขินยังใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา
และความเชื่อภายในสังคมในฐานะเครื่ องประกอบพิธีกรรม
๔.๗.๓. คุณค่ าของภูมิปัญญาเครื่ องเขินกับเศรษฐกิจ
ด้วยเอกลักษณ์ อนั ประณี ตในการสร้ างสรรค์ งานเครื่ องเขินนี้ สามารถสร้ างรายได้แก่ชุมชนนันทา
ราม และชุมชนที่ผลิตเครื่ องเขินอื่นได้อย่างเป็ นกอบเป็ นกา นอกจากจะผลิตใช้สอยภายในชุมชน ใช้สอยใน
ครัวเรื อนนั้นแล้ว ยังสามารถผลิตออกมาเป็ นผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบของที่ระลึกที่ทาด้วยยางรัก สิ่ งประดิษฐ์ที่
ทาด้วยยางรักนั้นล้วนแต่เรื่ องว่าเครื่ องเขินทั้งสิ้ น เช่น ตุม้ หู แจกัน กรอบรู ป พวงกุญแจ เป็ นต้น อีกทั้งภาชนะ
ในรู ปแบบดั้งเดิ ม เช่ น ขันหมาก ขันโอ ขันโตก ขันดอก และยังสามารถขายให้แก่ชาวต่างชาติได้ดว้ ย ทั้งนี้
เครื่ องเขิ นจึงเป็ นส่ วนหนึ่ งในการพัฒนาเศรษฐกิ จ ซึ่ งช่ วยทาให้รายได้เพิ่มขึ้น จากการท่องเที่ ยวหรื อการ
ส่ งออกอีกทางหนึ่ง

๑๐๑

บทที่ ๕
ลวดลายโบราณเครื่ องเขินนันทาราม
ในบทนี้ เป็ นการนาเสนอลวดลายเครื่ องเขินนันทาราม อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ที่ได้จาการ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยจะมีการบันทึกภาพถ่ายลวดลายขูดโบราณตามแหล่งต่างๆ จากนั้นก็จะนามาคัดลอก
ลายเส้น เพื่อความชัดเจนของลวดลาย จากนั้นนามาจาแนกประเภท จัดกลุ่มลวดลาย ซึ่ งรู ปแบบการนาเสนอ
นั้นจะใช้วิธีการเขียนอธิ บายความพรรณนา แสดงภาพประกอบเพื่อการรับรู ้ และเข้าใจแก่ผูส้ นใจและกลุ่ม
ช่างในอนาคต
การเก็บตัวอย่างลวดลายครั้งนี้ ได้คดั เลื อกจากการสารวจเบื้องต้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘
และเข้าไปทาทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ รวมถึงการศึกษาดูงานตามพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดเชี ยงใหม่ และ
ในจัง หวัด ล าปาง ซึ่ งแต่ ล ะแหล่ ง ข้อ มู ล จะมี ก ารเก็ บ รั ก ษาเครื่ อ งเขิ น นันทารามนี้ ไว้ โดยได้ล งพื้ นที่ ใ น
การศึกษาทั้งหมด ๑๑ แหล่งข้อมูล คือ เข้าไปเก็บลวดลายเครื่ องเขินโบราณกลุ่มแรกจากวัดในเขตจังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดลาปาง ๓ แห่งคือ ๑)วัดเกตการาม อ.เมือง จ.เชี ยงใหม่ ๒)วัดเชียงราย อ.เมือง จ.ลาปาง
และ ๓) วัดพระแก้วดอนเต้าสุ ชาดาราม อ.เมือง จ.ลาปาง กลุ่มที่ ๒ จากพิพิธภัณฑ์ในเมืองเชี ยงใหม่ ๑ แห่ ง
คือ ๑)พิพิธภัณฑ์เรื อนซ้อหงส์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กลุ่มที่ ๓ จากบ้านของเอกชนที่ครอบครองเครื่ องเขินใน
จังหวัดเชี ย งใหม่ ๔ แห่ ง คือ ๑) บ้า นอาจารย์วิถี พานิ ชพันธ์ ๒)บ้านคุ ณมยุเรศ เดชาพงษ์ ๓)บ้านคุ ณ
จุฑารัตน์ ขาศิริ ๔)บ้านคุณสมาน อุดมวิเศษ กลุ่มที่ ๔ จากชุ มชนที่ทาเครื่ องเขินนันทาราม ๑ แห่ ง คือ ๑)
บ้านแม่ครู นอ้ ย นางดวงกมล ใจคาปั น และกลุ่มสุ ดท้ายจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ๒ แห่ ง คือ
๑)คณะวิจิตรศิ ลป์ มหาวิท ยาลัย เชี ย งใหม่ ๒) คณะศิ ล ปะศาสตร์ มหาวิท ยาลัยแม่ โจ้ รวมทั้งหมด ๑๑
แหล่งข้อมูล
ในบทนี้ ได้ทาการแยกหัวข้อเพื่อง่ายต่อความเข้าใจ ถึงขั้นตอนและกระบวนการในการทางานเพื่อ
นาเสนอลวดลายเครื่ องเขินนันทารามให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยได้นาเสนอตามหัวข้อดังนี้
๕.๑ การสารวจเก็บรู ปแบบ ลวดลายเครื่ องเขินตามแหล่งข้อมูล
๕.๒ ว่าด้วยเรื่ องลวดลายขูดโบราณ
๕.๓ การคัดลอกลายเส้น
๕.๔ การจาแนกปะเภทลายขูดเครื่ องเขินโบราณลายต่างๆ
๕.๕ วิธีการผูกลาย
๕.๖ เทคนิคพิเศษที่พบ

๑๐๒

๕.๑ การสารวจเก็บรู ปแบบ ลวดลายเครื่ องเขินตามแหล่งข้อมูล
ได้ลงพื้นที่ในการศึกษาทั้งหมด ๑๑ แหล่งข้อมูล โดยการเข้าไปเก็บรู ปแบบและลวดลายเครื่ องเขิน
โบราณซึ่ งคัดเลือกสถานที่จากการเยีย่ มชมและพบว่าเป็ นแหล่งข้อมูลที่มีเครื่ องเขินนันทารามปรากฏอยู่ และ
มีลวดลายที่น่าสนใจ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๕.๑.๑ วัดเกตการาม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วัดเกต เป็ นชุ มชนโบราณตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ าปิ งด้านตะวันออก จากเอกสารของวัดเกตการามระบุว่า
วัดนี้สร้างขึ้นราว พ.ศ.๑๙๗๑ รัชสมัยพญาสามฝั่งแกน (พ.ศ.๑๙๔๕-๑๙๘๔) ย่านวัดเกต เป็ นชุมชนโบราณที่
มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ ของอดีตเชียงใหม่ในรู ปแบบวิถีชีวติ ที่สงบเรี ยบง่าย
ในยุคสมัยรุ่ งเรื องของการค้าขายทางเรื อระหว่างเชี ยงใหม่กบั หัวเมืองทางใต้จนถึงกรุ งเทพฯ (พ.ศ.
๒๓๑๗-๒๔๖๔) ท่าน้ าวัดเกต จึงถือเป็ นย่านเศรษฐกิจของการขนส่ งทางน้ าที่สาคัญของเมืองเชี ยงใหม่ ยุคนี้
เองที่เริ่ มมีคนต่างถิ่นต่างเชื้ อชาติและศาสนาเข้ามาตั้งถิ่นฐานในย่านวัดเกต ซึ่ งได้แก่กลุ่มพ่อค้าชาวจีน ชาว
อเมริ กนั ที่เข้ามาเผยแพร่ ศาสนา ชาวอังกฤษเข้ามาตั้งสานักงานทาไม้ในภาคเหนื อ ชาวมุสลิมจากปากีสถาน
อินเดียและชาวซิ กข์จากแคว้นปั ญจาบในอินเดีย ด้วยเหตุน้ ี ทาให้ชุมชนวัดเกตมีความหากหลายทางชาติพนั ธุ์
มาตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ซึ่ งเห็นได้จากการที่มีศาสนสถานถึง ๔ ศาสนาอยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียงคือ วัดเกตกา
รามของชาวพุทธ คริ สตจักรที่ ๑ ของชาวคริ สต์ มัสยิดอัตตักวาของชาวมุสลิมและวัดซิกข์
ช่ วงปี พ.ศ.๒๔๖๔ เมื่ อรั ฐบาลได้มีการสร้ างทางรถไฟจากเด่นชัยมาถึ งเชี ยงใหม่และได้เข้ามามี
บทบาทด้านการค้าและการขนส่ งแทนการขนส่ งทางน้ า การค้าขายทางเรื อจึงลดความสาคัญลงและหายไป
ยุคของท่าน้ าวัดเกต อดีตศูนย์กลางเศรษฐกิจของเชียงใหม่จึงยุติลง ชุ มชนวัดเกตกลายเป็ นเพียงย่านที่อยูอ่ าศัย
ของลูกหลานบรรพบุรุษที่มาตั้งถิ่นฐานค้าขายในยุคแรกๆ
จากความส าคัญ ของอดี ตชุ ม ชนการค้า ทางเรื อในยุค รุ่ ง เรื อ งของเชี ย งใหม่ ท าให้ส านัก ส่ ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยและชาวบ้านชุ มชนวัดเกต จัด
งานเสวนา “ฮ่วมกึ๊ดฮ่วมใจ พัฒนาวัดเกต” เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒ อันนับเป็ นจุดเริ่ มต้นที่ทาให้ชาวบ้านวัดเกต
ตื่นตัวและตระหนักในคุ ณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม เกิ ดความรู ้ สึกหวงแหนมีความกระตือรื อร้ นในการ
อนุรักษ์และพัฒนาวัดเกตร่ วมกัน ขณะเดียวกันกรรมาธิ การสถาปนิ กล้านนา สมาคมสถาปนิ กสยามในพระ
บรมราชูปถัมภ์ได้เข้ามาช่วยในการวางผังการใช้พ้นื ที่วดั ทาชุมชนวัดเกตให้เป็ นย่านที่อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข สามารถ
รักษาของเก่าไว้เพื่อบอกเล่าตานานความเป็ นมาของชุ มชนนี้ แต่หนหลัง พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดเกตการาม จึง
ถือกาเนิดขึ้นจากความสาคัญดังกล่าว
พิพิธภัณฑ์วดั เกตตั้งขึ้นเมื่อประมาณ ๑๐ กว่าปี ที่แล้ว โดยเริ่ มจากการที่ชาวบ้านได้ช่วยกันซ่ อมแซม
กุฏิเก่า หรื อโฮงตุเ๊ จ้าหลวง เป็ นอาคารตึกทรงจีนอายุกว่าร้อยปี ซึ่ งเป็ นกุฏิของพระครู ชยั ศีลวิมล อดีตเจ้าอาวาส
วัดเกตการาม หลังจากที่บูรณะแล้วชาวบ้านได้นาเอาหน้าบัน หน้าแหนบของวิหารหลังเก่ามาเก็บรักษาไว้
จนกระทัง่ ชาวบ้านเห็นความสาคัญก็เริ่ มนาข้าวของเครื่ องใช้โบราณ เช่ น ถ้วยเก่า ผ้าเก่า เงินโบราณ รวมถึ ง
๑๐๓

เครื่ องเขิ นล้า นนาที่ หายากนามามอบให้วดั เมื่ อเห็ นว่ามี ของเก่ า อยู่มากทางวัด จึ งได้จดั ตั้งเป็ นพิพิ ธภัณฑ์
พื้นบ้านวัดเกตขึ้น โดยเปิ ดอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๔๓
ปั จจุบนั พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านวัดเกตการาม นับว่าเป็ นอีกพิพิธภัณฑ์หนึ่ งที่มีสิ่งของโบราณหายากจัด
แสดงไว้มากมาย ได้แก่ พระพุทธรู ปแบบล้านนาและพม่า เครื่ องถ้วยชามโบราณกว่า ๑,๐๐๐ ชิ้น และรวมไป
ถึงเครื่ องเขินนันทาราม ที่มีคนนามาบริ จาคไว้กบั พิพิธภัณฑ์ ซึ่ งในการเก็บข้อมูลลวดลายเครื่ องเขินในครั้งนี้
ได้เก็บตัวอย่างลายเครื่ องเขินจากแอ๊บหมากและขันหมาก ที่ปรากฏในพิพิธภัณฑ์จานวน ชิ้น ซึ่ งถือว่าเครื่ อง
เขินดังกล่าวมีลวดลายโบราณและเป็ นตัวอย่างลายชิ้นงานที่น่าสนใจ โดยมีรายละเอียดจากภาพดังนี้

ภาพที่ ๗๖ พิพิธภัณฑ์วดั เกตการาม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพที่ ๗๗ เครื่ องเขินนันทาราม ที่จดั แสดงที่พิพิธภัณฑ์วดั เกตการาม

๑๐๔

๕.๑.๒ วัดเชียงราย อ.เมือง จ.ลาปาง
วัดเชี ย งราย ตั้งอยู่ตาบลสวนดอก อาเภอเมื องลาปาง เป็ นวัดที่ มี ความสาคัญแห่ งหนึ่ ง ในจัง หวัด
ลาปาง จากประวัติสร้างขึ้นโดยเจ้าชมภู ซึ่ งเป็ นบุตรชายของเจ้าพระยาเจ่ง ที่ได้อพยพจากเมืองเชี ยงแสนมาอยู่
เมืองลาปาง พร้อมด้วยเครื อญาติ หลังจากลงหลักปั กฐานสร้างหมู่บา้ นของตนเอง ก็ได้ต้ งั ชื่ อหมู่บา้ นว่า “บ้าน
เชียงราย” และตามธรรมเนียมปฏิบตั ิของคนสมัยก่อน หลังจากสร้างชุ มชนแล้ว ย่อมต้องสร้างวัดขึ้นด้วยเพื่อ
เป็ นศูนย์รวมจิตใจ ซึ่ งแน่นอน พวกเขาตั้งชื่อวัดว่า “วัดเชียงราย” เพื่อราลึกถึงเมืองเชียงรายที่จากมานัน่ เอง๑๙
ในสมัยที่พระเทพวิสุทธิ โสภณ ดารงตาแหน่งเจ้าอาวาสวัดเชียงราย ประมาณปี พ.ศ.๒๔๘๙ - พ.ศ.
๒๕๑๗ ท่านได้บูรณะวัดจนเจริ ญรุ่ งเรื อง และได้เก็บรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ไว้เป็ นจานวนมาก ซึ่ ง
ศิลปวัตถุจานวนหนึ่ง คือสิ่ งของเครื่ องใช้ภายในคุม้ เจ้าหลวงนครลาปาง ที่ได้บริ จาคไว้ที่วดั เชียงราย สิ่ งของที่
สาคัญคือเครื่ องเขินแบบบ้านนันทารามที่ใช้ในคุ ม้ เจ้าหลวงจานวนหนึ่ ง ก็ได้ถูกเก็บรักษาไว้วดั แห่ งนี้ เช่ น
ขันหมาก พาน ขันโอ เป็ นต้น
ปัจจุบนั วัดเชียงรายได้ปรับปรุ งกุฏิของพระเทพวิสุทธิโสภณ ให้เป็ นพิพิธภัณฑ์พระเทพวิสุทธิ โสภณ
ซึ่ งภายในเต็มไปด้วยของโบราณที่น่าชม น่าศึกษา ซึ่ งทางวัดได้รับความร่ วมมือจากศูนย์โบราณคดีภาคเหนื อ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามาจัดทาข้อมูลและจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ให้กบั ทางวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓
ได้อย่างน่าสนใจ
ปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ว่า เครื่ อ งเขิ น ที่ พ บในพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ว ดั เชี ย งรายนั้น จะมี ล วดลายที่ ล ะเอี ย ด สวยงาม
เนื่ องจากเป็ นเครื่ องใช้ในคุม้ เจ้าหลวงลาปาง ดังนั้นจึงถื อเป็ นตัวอย่างสาคัญในการเก็บข้อมูลลวดลายเครื่ อง
เขินนันทารามในครั้งนี้ จานวน ๔ ตัวอย่างชิ้นงาน คือ ขันหมาก ๒ ชิ้น ขันโอ ๑ ชิ้น และ แก้วน้ า ๑ ชิ้น ซึ่ ง
ล้วนแล้วแต่มีลวดลายที่น่าสนใจ โดยมีรายละเอียดจากภาพดังนี้

ภาพที่ ๗๘ เครื่ องเขินนันทาราม ที่จดั แสดงที่พิพิธภัณฑ์วดั เชียงราย
๑๙

สัมภาษณ์, พระปลัดสมโภช, เจ้าอาวาสวัดเชียงราย. วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑.

๑๐๕

ภาพที่ ๗๙ – ๘๐ แก้วน้ าและขันหมาก เครื่ องเขินนันทาราม วัดเชียงราย

๑๐๖

๕.๑.๓ วัดพระแก้วดอนเต้าสุ ชาดาราม อ.เมือง จ.ลาปาง
วัดพระแก้วดอนเต้าสุ ชาดาราม อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง ถือเป็ นวัดอีกแห่ งหนึ่ งในภาคเหนือ ที่ให้
ความส าคัญและเก็ บ รั ก ษางานพุ ท ธศิ ล ป์ เป็ นจานวนมาก ซึ่ ง ศิ ล ปกรรมพุ ท ธศาสนาเหล่ า นี้ มี คุ ณค่ า และ
ความสาคัญทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น โบราณคดี ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และแต่ชิ้นงานที่พบได้แสดงถึง
เอกลัก ษณ์ ข องงานช่ า งฝี มื อ ท้อ งถิ่ น สะท้อ นโลกทัศ น์ แ ละภู มิ ปั ญ ญาของคนในยุ ค ก่ อ น ฯลฯ และใน
ขณะเดียวกันก็พบว่างานศิลปกรรมเหล่านั้นมีสภาพชารุ ดทรุ ดโทรม ขาดการดูแลรักษาที่ถูกวิธี และจัดวางไว้
ในที่ที่ไม่เหมาะสม ส่ งผลให้งานศิลปกรรมเหล่านี้ ชารุ ดผุผงั ลง และในขณะเดียวกันผูด้ ู แลรักษาขาดความ
เข้าใจและเห็ นถึ งความสาคัญ อาจทาให้ชิ้นงานเหล่านี้ ถูกทาลายหรื อถู กขาย ซึ่ งก่อให้เกิ ดความสู ญเสี ยต่อ
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่ งลานนา วัดพระแก้วดอนเต้าสุ ชาดาราม สร้างโดยพระมหาอุ่น สุ มงฺ คโล เมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็ นอาคารชั้นเดียว เก็บรวบรวมศิลปะวัตถุ โบราณวัตถุศิลปะล้านนา ซึ่ งวัดต่างๆ ในจังหวัด
ลาปางตลอดถึงสาธุ ชนทัว่ ไปได้มอบโบราณวัตถุต่างๆ ให้เป็ นสมบัติของพิพิธภัณฑ์ลานนา เพื่อให้อนุ ชนรุ่ น
หลังได้ศึกษา รวมกับงานพุทธศิลป์ ศิลปวัตถุ และของที่มีอยูใ่ นวัดนั้น มีจานวนมากเนื่ องมาจากเคยเป็ นวัด
หลวง เจ้านายหรื อผูค้ รองนครต้องเข้ามาเป็ นองค์อุปถัมภ์ ทาให้สิ่งของที่มีน้ นั มีลกั ษณะที่พิเศษ สวยงามด้วย
ฝี มื อช่ างหลวง แตกต่างไปจากวัดและชุ มชนอื่ นที่ มี ในพิพิธภัณฑ์มีท้ งั ที่ เป็ นศาสนวัตถุ เช่ น สัตตภัณฑ์
พระพุทธรู ป วิหารจาลอง มณฑปปราสาท ไม้แกะสลัก งานพุทธศิลป์ ต่างๆ เป็ นต้น ส่ วนข้าวของเครื่ องใช้
เช่น กาปั่ น หี บเหล็ก เครื่ องถ้วย ชามกระเบื้อง ขันหมาก รวมไปถึงของใช้ของเจ้านาย ที่หลังจากเสี ยชี วิตแล้ว
ลูกหลานก็นาของใช้เหล่านนั้นมาบริ จาคให้วดั เป็ นต้น
จากการสารวจเก็บข้อมู ล เบื้ องต้น เห็ นควรที่ จะจัดการกับองค์ความรู ้ ดังกล่ าว โดยเก็บรวบรวม
ข้อมู ล ศึ ก ษาวิ จยั และดาเนิ น การอนุ รัก ษ์ ท าทะเบี ย นโบราณวัตถุ และศิ ล ปวัตถุ เหล่ า นี้ โดยให้พ ระสงฆ์
เยาวชน และผูส้ นใจ ภายในชุ มชนวัดพระแก้วรวมถึงชาวลาปางมีส่วนร่ วมในกิจกรรม ซึ่ งจะเป็ นการเน้นให้
เห็นถึงคุณค่าความสาคัญและกระตุน้ จิตสานึกในการอนุรักษ์ หวงแหน งานศิลปกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของชุ มชน พร้ อมกับการจัดตั้งเป็ นพิพิธภัณฑ์ชุมชน ต่อยอดจากองค์ความรู ้ เดิ มเพื่อปรับรู ปแบบการสื่ อ
ความหมาย ซึ่ งวัตถุ ประสงค์สาคัญก็เพื่อปลู กจิตสานึ กของคนในชุ มชนและเยาวชนรุ่ นใหม่ให้หันกลับมา
มองงานศิลปกรรมอันมี ค่าและอนุ รักษ์ดูแลรักษา หวงแหนงานพุทธศิลป์ ที่มีอยูใ่ นชุ มชนวัดพระแก้วดอน
เต้า ดึ งดูดให้คนเข้ามาศึกษาเรี ยนรู ้ พร้อมทั้งอนุ รักษ์งานพุทธศิลป์ และที่สาคัญเยาวชนยุคใหม่จะได้มีความ
ภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษตน ที่ได้สร้างสรรค์งานศิลป์ ไว้กบั พุทธศาสนาไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษา
เครื่ องเขินนันทารามที่ปรากฏในวัดแห่ งนี้ มีความน่ าสนใจตรงที่เป็ นภาชนะเครื่ องใช้ที่ถูกผลิ ตขึ้น
เพื่อส่ งไปขายในสยาม หรื อภาคกลางในยุคนั้น รวมไปถึ งลวดลายเครื่ องเขินนันทารามที่มีความละเอียด
แปลกใหม่ โดยในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ คือ น้ าต้น(คณโท) ๑ ชิ้น ขันดอก(พาน) ๑ ชิ้น แอบหมาก ๑ ชิ้น ขัน
น้ าพานรอง ๑ ชุดและ กระโถน ๑ ชิ้น รวมจานวน ๕ ตัวอย่างชิ้นงาน โดยมีรายละเอียดจากภาพดังนี้
๑๐๗

ภาพที่ ๘๑ ภายในพิพิธภัณฑ์วดั พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

ภาพที่ ๘๒ น้ าต้นเครื่ องเขิน ในพิพิธภัณฑ์วดั พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

๑๐๘

ภาพที่ ๘๓ แอ๊บหมาก ในพิพิธภัณฑ์วดั พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

ภาพที่ ๘๔ กระโถน ในพิพิธภัณฑ์วดั พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

๑๐๙

ภาพที่ ๘๕ ขันน้ าพานรอง ในพิพิธภัณฑ์วดั พระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

๕.๑.๔ พิพิธภัณฑ์บา้ นล้านนา เรื อนซ้อหงส์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เรื อนซ้อ-หงษ์ เดิ มตั้งอยู่บา้ นเลขที่ ๑๐ ถนนแก้วนวรัฐ ตาบลวัดเกต อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่
เจ้าของเรื อนเดิมชื่ อ นางเปี ยง แซ่ จงั เป็ นบุตรสาวคนที่ ๒ ของนายหน่ อและนางสม แซ่ แต่ ซึ่ งนายหน่ อเป็ น
บุตรคนที่ ๘ นายซ้อ นางหงษ์ แซ่แต่ อันเป็ นบรรพบุรุษต้นตระกูลหลวงอนุ สารสุ นทร บุคคลสาคัญของเมือง
เชียงใหม่ ต่อมานายไหล่แม นางบุญทอง ชุ ติมา ได้ขอซื้ อเรื อนหลังนี้ มาจากลูกหลานของนางเปี ยง เนื่ องจาก
เป็ นเครื อญาติกนั โดยนายไหล่แม เป็ นบุตรชายคนที่ ๒ ของนายสุ่ นโฮง ชุ ติมา พี่ชายนายสุ นฮี้หรื อหลวงอนุ
สารสุ นทร ทั้งสองนั้นเป็ นบุตรของนางแว่น แซ่แต่ บุตรคนที่ ๕ ของนายซ้อ นางหงษ์ แซ่แต่
ภายหลังนายไหล่แมได้มอบเรื อนหลังนี้ให้กบั นายบวร และนางอุณณ์ ชุ ติมา ผูเ้ ป็ นบุตรและลูกสะใภ้
และเป็ นผูก้ ่อตั้งศูนย์วฒั นธรรมเชียงใหม่ในเวลาต่อมา เมื่อย้ายเรื อนหลังนี้ มาปลูกสร้างใหม่ที่ศูนย์วฒั นธรรม
เชียงใหม่ จึงตั้งชื่อเรื อนตามชื่อของบรรพบุรุษต้นตระกูลของนางเปี ยง และนายไหล่แม นั้นก็คือ นายซ้อ นาง
หงษ์ แซ่แต่ นัน่ เอง
เรื อนซ้อ-หงษ์ มี อายุมากกว่า ๑๒๐ ปี เป็ นเรื อนไม้ใต้ถุ นสู งส าหรั บ คหบดี ชาวล้านนา ที่ เรี ยกว่า
“เรื อนกาแล” หรื อ “เรื อนเชียงแสน” บางท้องถิ่นเรี ยก “เรื อนสองหลังหน้าเปี ยง” ลักษณะเรื อนประเภทนี้ มกั
ประดับตกแต่งหน้าจัว่ หลังคาด้วยไม้กาแลที่แกะสลักอย่างงดงาม ภายในเรื อนซ้อ-หงษ์ ได้จดั จาลองสภาพ
ความเป็ นอยูข่ องชาวล้านนาในอดีต โดยพื้นที่ใช้สอยจะแบ่งออกตามลักษณะการใช้งาน ได้แก่ ชานเรื อน พื้น
ใช้สอยเอนกประสงค์ เติ๋น พื้นที่สาหรับการพักผ่อน และประกอบกิจกรรมยามว่าง นอกจากนี้ ยงั เป็ นที่ต้ งั ของ
๑๑๐

หิ้งพระประจาเรื อน ห้องนอน พื้นที่ใช้หลับนอนในยามกลางคืนและเก็บข้าวของเครื่ องใช้ส่วนตัว และส่ วน
สุ ดท้าย เป็ นเรื อนที่แยกออกมาต่างหาก คือ ครัวไฟ ใช้ในการประกอบอาหาร
นอกจากการจาลองสภาพวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาวล้านนาในอดีตแล้ว เรื อนซ้อ-หงษ์ ยังจัดแสดง
เครื่ องเขินล้านนารู ปแบบต่างๆ ในหลายๆแหล่ง ทั้งแหล่งสันป่ าตอง แหล่งล้านนา และแหล่งนันทาราม ทั้ง
ขันหมาก ขันดอก ขันซี่ หี บผ้า ปุง แอ๊บ เอิบ ซึ่ งมีจานวนมากกว่า ๑๐๐ ชิ้น และโบราณวัตถุลา้ นนาที่หาชมได้
ยากในปั จจุบนั โดยในการเก็บข้อมูลลวดลายเครื่ องเขินนันทารามที่พบในพิพิธภัณฑ์บา้ นล้านนา เรื อนซ้อ
หงส์ น้ ัน คื อ ขัน หมาก ๕ ชิ้ น ถาด ๒ ชิ้ น แอบหมาก ๑ ชิ้ น รวมจ านวน ๘ ตัว อย่า งชิ้ น งาน โดยมี
รายละเอียดจากภาพดังนี้

ภาพที่ ๘๖ เครื่ องเขิน ในพิพิธภัณฑ์เรื อนซ้อหงส์

๑๑๑

๕.๑.๕ บ้านอาจารย์วถิ ี พานิชพันธ์
อาจารย์ วิถี พานิชพันธ์ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิทางวิชาการทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี ลา้ นนา
เป็ นผูก้ ่ อตั้ง ภาควิชาศิ ล ปะไทย คณะวิจิตรศิ ล ป์ มหาวิท ยาลัย เชี ยงใหม่ ปั จจุ บ นั เป็ นอาจารย์พิ เศษประจา
ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ และเป็ นผูอ้ านวยการสถาบันศึกษาและสื บสาน
ศิลปวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมล้านนา (ไต) มหาวิทยาลัยพะเยา
จากการสัมภาษณ์อาจารย์ ท่านเล่าว่าหลังจากที่ท่านจบการศึกษาระดับปริ ญญาโท จาก Master of
Arts สาขา Environmental Design University of California - Los Angeles (UCLA) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓ และ
ได้มามาบรรจุเป็ นอาจารย์มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ตั้งแต่ปี ๒๕๒๐ ได้มองเห็นถึงวัฒนธรรมล้านนาที่กลังจะ
เลื อนลาง ซึ่ ง ท่ านมี ค วามคิ ดที่ อยากจะมี การฟื้ นฟู ศิ ลปวัฒนธรรมล้า นนาขึ้ นในทุ ก ด้า น ทั้งด้านประเพณี
วัฒนธรรม ศิลปหัตถกรรม ซึ่ งหนึ่งในนั้นคืองานเครื่ องเขิน
เครื่ องเขินล้านนาในยุคนั้น เป็ นอะไรที่ทุกคนมองข้าม คืองานหัตถกรรมพื้นบ้านที่ไม่ได้รับการใช้
งานและจะหายไปจากเชียงใหม่ แต่แหล่งที่ยงั พอจะทากันได้อยูค่ ือบ้านนันทาราม อาจารย์วิถี จึงมีความคิดที่
อยากจะเก็บงานหัตถกรรมชนิ ดนี้ ไว้ เพื่อรักษามรดกทางภูมิปัญญาล้านนาไว้ โดยการซื้ อและสะสมทั้งจาก
บ้า นเรื อน ตลาดขายของเก่ า หรื อแม้กระทัง่ ตามวัดที่ พระไม่ เห็ นคุ ณค่ า และได้เก็ บ สะสมเรื่ อยมาจนถึ ง
ปั จจุบนั ร่ วมระยะเวลาแล้วกว่า ๔๐ ปี เพื่อใช้ในการศึกษาต่อไปในอนาคต
ดังนั้น เครื่ องเขินที่ปรากฏที่บา้ นอาจารย์ จึงเป็ นงานชิ้นสาคัญอยูม่ าก เนื่ องจากอาจารย์ได้เก็บรักษา
ไว้ต้ งั แต่กระแสความนิยมสะสมเครื่ องเขินรวมไปถึงศิลปวัตถุโบราณยังไม่เกิดขึ้น ตัวอย่างชิ้นงานที่สาคัญ มี
อยู่ ๖ ชิ้น ได้แก่ ขันหมาก ๑ ชิ้น ถาด ๒ ชิ้น กลองแอว ๑ ลูก กระเป๋ า ๑ ใบ และแอบวงรี ๑ ชิ้น รวมจานวน
๖ ตัวอย่างชิ้นงาน โดยมีรายละเอียดจากภาพดังนี้

ภาพที่ ๘๗ ถาดเครื่ องเขิน บ้านอาจารย์วถิ ี พานิชพันธุ์

๑๑๒

ภาพที่ ๘๘ กลองเครื่ องเขิน ของสะสมชิ้นเอกของอาจารย์วถิ ี พานิชพันธุ์

๑๑๓

ภาพที่ ๘๙ ขันหมากหลวงเครื่ องเขิน มรดกตกทอดของอาจารย์วถิ ี พานิชพันธุ์

ภาพที่ ๙๐ กระเป๋ าเครื่ องเขิน ของสะสมชิ้นเอกของอาจารย์วถิ ี พานิชพันธุ์

๑๑๔

๕.๑.๖ บ้านคุณมยุเรศ เดชาพงษ์
คุณมยุเรศ เดชาพงษ์ หนึ่ งในนักธุ รกิจแนวหน้าในจังหวัดเชี ยงใหม่ นอกจากนี้ ยงั ได้อุทิศตนเพื่องาน
ศิ ล ปวัฒ นธรรมด้ว ยการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวัฒ นธรรม ในงานท าบุ ญ ประเพณี ข องหน่ ว ยงานเอกชน และ
หน่วยงานของราชการต่างๆ รวมถึงการอนุ รักษ์และฟื้ นฟูศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้เป็ นที่รู้จกั ตลอดจนเป็ น
ผูห้ ลงใหลในงานหัตถกรรมเครื่ องเขิน โดยเฉพาะเครื่ องเขินนันทาราม ที่ท่านได้เก็บสะสมมาร่ วม ๒๐ ปี
เครื่ องเขินนันทารามที่ คุณมยุเรศเก็บสะสม มีความน่าสนใจตรงที่เป็ นภาชนะเครื่ องใช้ที่ถูกผลิตขึ้น
เพื่อส่ งไปขายในภาคกลาง เป็ นเครื่ องใช้แบบชาวตะวันตกแปลกใหม่ โดยในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ คือ ชุ ด
สารับอาหาร ๑ ชุ ด ขันดอก(พาน) ๑ ชิ้ น แอบหมาก ๒ ชิ้ น อ่างล้างหน้า ๑ ใบ และ กระเป๋ า ๑ ชิ้ น รวม
จานวน ๖ ตัวอย่างชิ้นงาน ซึ่ งทุกชิ้นอยูใ่ นสภาพสวยงามและสมบูรณ์มาก โดยมีรายละเอียดจากภาพดังนี้

ภาพที่ ๙๑ คุณมยุเรศ เดชาพงษ์ กับของสะสมเครื่ องเขินในคอเลคชัน่

๑๑๕

ภาพที่ ๙๒ ขันโอเครื่ องเขิน ของสะสมของคุณมยุเรศ เดชาพงษ์

ภาพที่ ๙๓ เครื่ องเขินในคอเลคชัน่ คุณมยุเรศ เดชาพงษ์

๑๑๖

๕.๑.๗ บ้านคุณจุฑารัตน์ ขาศิริ
คุณจุฑารัตน์ ขาศิริ อาจารย์ผูส้ อนศิลปะสาหรับเด็ กเล็ก เจ้าของกิ จการ โรงเรี ยนบ้านพอใจสอน
ศิลปะเด็ก จังหวัดเชี ยงใหม่ และอาจารย์พิเศษ คณะศิ ลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผูส้ านต่อลมหายใจ
เครื่ องเขินนันทารามจากการเรี ยนรู ้กบั อาจารย์วิถี พานิ ชพันธุ์ ในสมัยที่เรี ยนปริ ญาตรี คณะวิจิตรศิลป์ ได้ลง
วิชาเรี ยนวิชาเครื่ องเขิน จนเกิดความชอบ และเริ่ มเก็บสะสมเครื่ องเขินนันทารามตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา
จากการลงพื้นที่ เก็บข้อมูลที่บา้ น คุณจุฑารัตน์ ขาศิริ ที่ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ พบตัวอย่างชิ้นงานที่มีความน่าสนใจในเรื่ องของลวดลายและเทคนิ คพิเศษจานวนหลายชิ้น โดยได้
เก็บตัวอย่างชิ้นงานคือ ขันโอ ๑ ชิ้น แอบหมาก ๕ ชิ้น ขันน้ าพานรอง ๑ ชุด และ หีบหมากที่มีเทคนิคพิเศษ ๑
ชิ้น รวมทั้งหมด ๘ ชิ้น โดยมีรายละเอียดจากภาพดังนี้

ภาพที่ ๙๔ คุณจุฑารัตน์ ขาศิริ กับของสะสมเครื่ องเขินในคอเลคชัน่

๑๑๗

ภาพที่ ๙๕ ขันหมากเครื่ องเขินเครื่ องเขินในคอเลคชัน่ คุณจุฑารัตน์ ขาศิริ

ภาพที่ ๙๖ หี บบุหรี่ งานชิ้นเอกของคุณจุฑารัตน์ ขาศิริ

๑๑๘

๕.๑.๘ บ้านคุณสมาน อุดมวิเศษ
คุณสมาน อุดมวิเศษ พ่อค้าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ โบราณ โดยเฉพาะศิลปะล้านนา ได้เปิ ดร้ านขาย
ของแอนทีคในโครงการตลาดอนุ สาร อาเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่ ท่านได้เก็บสะสมเครื่ องเขินนันทาราม
ชิ้นวิเศษไว้หลายชิ้น ซึ่ งรู ปแบบดังกล่าวจะมีอายุประมาณร้อยปี เศษ โดยงานส่ วนใหญ่เป็ นงานที่รับออร์ เดอร์
สร้ างงานเครื่ องใช้ตามแบบอย่างสากลด้วย เช่ น ซองบุหรี่ พานทรงจี น ขันน้ าพานรอง หี บไม้ กระเป๋ าถื อ
ผูห้ ญิง อุก๊ ชา โต๊ะดื่มชา โดยทุกชิ้นล้วนมีสภาพที่สวยงามและใช้งานได้ มีของที่คุณภาพดีเยี่ยมหลงเหลือมา
จานวนไม่นอ้ ยให้นกั สะสมได้ชื่นชม

ภาพที่ ๙๗ คุณสมาน อุดมวิเศษ เจ้าของกิจการขายงานแอนทีคและเครื่ องเขิน

ตัวอย่างชิ้นงานที่มีความน่าสนใจในเรื่ องของลวดลายและเทคนิ คพิเศษจานวนหลายชิ้น โดยได้เก็บ
ตัวอย่างชิ้นงานคือ ขันดอก ๑ ชิ้น ขันโอ ๑ ชิ้น ถาด ๑ ชิ้น ซองบุหรี่ ๑ ชิ้น และ กระเป๋ า ๓ ชิ้น อุ๊กชา ๑ ชิ้น
และโต๊ะกลม ๑ ตัว รวมทั้งหมด ๙ ชิ้น โดยมีรายละเอียดจากภาพดังนี้
๑๑๙

ภาพที่ ๙๘ ตะกร้าหมาก เครื่ องเขินนันทาราม สมบัติส่วนตัวคุณสมาน อุดมวิเศษ

ภาพที่ ๙๙ อุก๊ ชา เครื่ องเขินนันทาราม สมบัติส่วนตัวคุณสมาน อุดมวิเศษ

๑๒๐

ภาพที่ ๑๐๐ โต๊ะเครื่ องเขินนันทาราม

๕.๑.๙)บ้านแม่ครู นอ้ ย นางดวงกมล ใจคาปั น
นางดวงกมล ใจคาปั น หรื อแม่ครู น้อย ผูท้ ี่สืบทอดและรักษาการทาเครื่ องบ้านเขินนันทารามของ
ตระกูลไว้ในรุ่ นที่ ๓ ทุกวันนี้แม่นอ้ ย ก็ยงั รับทาเครื่ องเขินแบบนันทารามโบราณอยู่ ตามการสั่งของลูกค้าซึ่ ง
ส่ วนใหญ่ก็เป็ นกลุ่มผูน้ ิยมเครื่ องเขินนันทารามนัน่ เอง
จากการลงพื้นที่บา้ นนันทารามนั้น เราไม่สามารถพบเห็นเครื่ องเขินแบบนันทารามมากเท่าไหร่ หรื อ
แทบจะบอกได้วา่ เครื่ องเขินดีๆ งานชิ้นเอกและสมบูรณ์แทบไม่ได้อยูใ่ นชุ มชนเลยสักชิ้น ส่ วนใหญ่ลูกหลาน
ของคนในชุ มชนจะทยอยขายออกไปสู่ ตลาดนัก สะสมเมื่ อ ๒๐ –๓๐ ปี ก่ อน จนภายในชุ มชนไม่ ปรากฏ
ชิ้นงานดีๆและถึงยุคสมัยเลย

๑๒๑

เครื่ องเขินนันทารามที่บา้ นแม่นอ้ ยที่พอจะเป็ นตัวอย่างลวดลายที่ดีน้ นั พบเพียง ๑ ชิ้น และเป็ นเพียง
ชิ้นเดียวที่สืบทอดจากตระกูลและได้เก็บรักษาไว้ นัน่ คือ กระโถนปากแตร ผลิตภัณฑ์ที่นิยมสร้างขึ้นในช่วง
ร.๖ – ร.๘ เพื่อส่ งขายสยามตามออร์ เดอร์ โดยมีรายละเอียดจากภาพดังนี้

ภาพที่ ๑๐๑ แม่นอ้ ย กับกระโถนปากแตรเครื่ องเขินนันทาราม

๑๒๒

๕.๑.๑๐)คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิจิ ตรศิ ล ป์ มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ ตั้ง แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ มี บ ทบาทโดดเด่ นด้า นการฟื้ นฟู
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ทั้งในด้านของการอนุ รักษ์ขนบธรรมเนี ยมดั้งเดิม และการสร้ างสรรค์ข้ ึนมาใหม่ใน
รู ปแบบศิลปะร่ วมสมัย โดย อาจารย์วิถี เหล่านี้ ผูท้ ี่สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างมากมาย และ
ได้รับการตอบสนองจากสังคมอย่างกว้างขวาง
ในยุคแรกๆของชี วิตการทางานอาจารย์วิถี ในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัย ชีวิต อาจารย์อาจแบ่งได้
เป็ นสองภาค โดยภาคหนึ่งเป็ นช่วงเวลาของการสอนหนังสื อ ส่ วนอีกภาคหนึ่ งเป็ นช่วงเวลาของการแสวงหา
เป็ นการออกไปสัมผัสกับธรรมชาติ ออกไปสัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยจะสะพายกล้องถ่ายภาพไป
ด้วย โดยถ่ายเป็ นภาพสไลด์ และนามาล้างดู และอธิ บายภาพนั้นซ้ าอีกที ซึ่ งทาให้ อาจารย์มีความซาบซึ้ ง และ
มองเห็ นแง่มุมต่างๆจากภาพเหล่านั้นยุคต่อจากนั้นเป็ นช่วงเวลาของการสร้ างฐาน โดย อาจารย์วิถี ใช้เวลา
ไม่กี่ปีในการสร้างฐานของศิลปะไทยขึ้นมา ซึ่ งถูกตั้งคาถามขึ้นมาว่าเป็ นศิลปะไทยจริ งหรื อ โดยหากภาควิชา
ศิลปะไทยไม่มีอาจารย์วิถีอยู่ ศิลปะไทยอาจอยูใ่ นรู ปแบบของศิลปะไทยเดิม แต่ดว้ ยมุมมองที่ต่างจากคนอื่น
ศิลปะไทยที่เป็ นอยูใ่ นตอนนี้ จึงเป็ นศิลปะไทยที่ประกอบด้วยวิญญาณของ อาจารย์วิถี อย่างเห็นได้ชดั สิ่ งที่
น่าสนใจคือการมองด้วยมุมมองที่แตกต่าง ผสมผสานกับรากเหง้าของความเป็ นคนล้านนา และการเข้าไป
เรี ยนรู ้และสัมผัสด้วยตัวเอง ทดลองด้วยตัวเอง และพยายามจะสร้ างสรรค์สิ่งที่ตวั เองเห็นว่าดีงามขึ้นมา

ภาพที่ ๑๐๒ เครื่ องเขินนันทาราม ที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑๒๓

หนึ่ งในนั้นคือการใช้งบประมาณบางส่ วน ที่จะไปว่าจ้างอาจารย์พิเศษมาสอนนักศึกษา ไปซื้ อหา
ตัวอย่างชิ้นงานเครื่ องเขินไว้ให้นกั ศึกษาได้สัมผัสของจริ ง จับต้องได้ เพื่อใช้เป็ นสื่ อในการเรี ยนการสอนใน
ฐานะอาจารย์พิเศษ ซึ่ งยุคนั้นเครื่ องเขินชิ้ นงามไม่ได้หายากเมื่ อเทียบกับทุ กวันนี้ จึ งทาให้คณะวิจิตรศิ ลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีตวั อย่างชิ้นงานเครื่ องเขินเป็ นจานวนมาก โดยการศึกษาครั้งนี้ ได้เก็บตัวอย่างชิ้นงาน
คือ ขันหมาก ๑ ชิ้ น ขันน้ าพานรอง ๑ ชิ้ น อ่างล้างหน้า ๑ ชิ้ น กระโถนปากแตร ๑ ชิ้ น และ กระเป๋ า ๑ ชิ้ น
รวมทั้งหมด ๕ ชิ้น โดยมีรายละเอียดจากภาพดังนี้

ภาพที่ ๑๐๓ – ๑๐๔ เครื่ องเขินนันทาราม ที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑๒๔

๕.๑.๑๑)คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ศูนย์เรี ยนรู ้ วฒั นธรรมล้า นนา คณะศิ ลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่ ง ได้จดั ตั้งขึ้ นเมื่ อปี พ.ศ.
๒๕๖๐ เป็ นอีกหนึ่งแหล่งอนุ รักษ์เครื่ องเขินและเป็ นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ นวัฒนธรรมล้า นนา
เป็ นแหล่งบริ การวิชาการศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมล้านนา ซึ่ งในระยะแรกได้จดั แสดงนิ ทรรศการ "เครื่ อง
เขินล้านนา" และ "งานพุทธศิ ลป์ ล้านนา" ไว้ให้ผูส้ นใจได้เข้าชม โดยได้รับการประเมินความพึงพอใจต่อ
โครงการศูนย์เรี ยนรู ้วฒั นธรรมล้านนา ภายใต้นิทรรศการ "เครื่ องเขินล้านนา" และ "งานพุทธศิลป์ ล้านนา"
ศูนย์เรี ยนรู ้วฒั นธรรมล้านนานี้ ได้เก็บตัวอย่างเครื่ องเขินทั้งแบบล้านนา แบบพม่า และแบบนันทา
รามไว้หลายชิ้ น ในส่ วนของเครื่ องเขินนันทารามนั้น ลวดลายจะไม่ละเอียด เนื่ องจากชุ ดเครื่ องเขินดังกล่าว
เป็ นรุ่ นสุ ดท้ายที่เป็ นงานหัตถกรรมเครื่ องเขินนันทารามหรื อเมื่อประมาณ ๕๐ ปี ก่อน แต่ก็เป็ นตัวอย่างที่ดีที่
แสดงให้เห็ นพึงพัฒนาการและการเปลี่ ยนแปลงงานหัตถกรรมเครื่ องเขินได้อย่างชัดเจน ซึ่ งตัวอย่างชิ้ นงาน
จะมา ก๊อกน้ าต้น ๑ ชิ้น แอบหมาก ๔ ชิ้น รวมทั้งหมด ๕ ชิ้น โดยมีรายละเอียดจากภาพดังนี้

ภาพที่ ๑๐๕ แอ๊บหมาก เครื่ องเขินนันทาราม ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

๑๒๕

ภาพที่ ๑๐๖ – ๑๐๗ เครื่ องเขินนันทาราม ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

๑๒๖

๕.๒ ว่าด้วยเรื่ องลวดลายขูดโบราณ
การฮายลายหรื อการขูดลายเครื่ องเขิน คือการขุดด้วยเหล็กมีคมหรื อแหลม เป็ นลวดลายตามถนัดการ
ฮายดอก ภาชนะที่ใช้ฮายดอกได้จะต้องมีย างรักที่เรี ยบและแห้งแล้ว ใช้เหล็กปลายแหลมคล้ายเหล็กจารใบ
ลาน กรี ดลงไปบนผิวยางรัก การฮายดอกจะต้องอาศัยความชานาญ ต้องกรี ดไม่ให้เกิดเส้นลึ กมากจนยางรัก
กะเทาะ หรื อแผ่วเบาเกินไปจนไม่เห็นลาย จากนั้นนายางรักที่ผสมกับชาดสี แดงถมลงไปในร่ องที่กรี ดไว้ ทิ้ง
ให้แห้งหลายวันแล้วขัดส่ วนนอกสุ ดออกจนมองเห็ นเส้นลวดลายสี แดงที่ฝังอยูใ่ นพื้นที่สีดาของยางรัก แล้ว
เคลือบด้วยรักใสหรื อรักเงา เพื่อเคลือบลวดลายทั้งหมดให้ติดแน่นกับภาชนะ โดยในการทาเครื่ องเขินนันทา
รามนั้น ในอดีตนิยมใช้แม่ลายโบราณ โดยชื่อลายแต่ละชื่อเป็ นชื่อที่เรี ยกลักษณะของการแตกลาย ซึ่ งแตกต่าง
กันออกไปดังมีรายละเอียดของลายดังต่อไปนี้
๕.๒.๑ กลุ่มลายที่ใช้เป็ นตัวภาพหลัก
๕.๒.๑.๑ ลวดลายเชียงใหม่ มีลกั ษณะเป็ นลายดอกไม้ เช่น ลายดอกกุหลาบ ลายดอกเมือง
ลายดอกพวงแสด สายดอกกระถิน ลายดอกรักเล่ห์ ลายดอกบัวเป็ นต้น ส่ วนใหญ่ช่างจะเขียนขึ้นตาม
ลักษณะของพืชพรรณที่อยูใ่ กล้ตวั เรี ยงรอยกันเป็ นเครื อเถา ซึ่ งต้องลงตัวกับรู ปทรงภาชนะนั้นๆ
๕.๒.๑.๒ ลวดลายดอกบานใบ เป็ นชื่ อที่ช่างชาวบ้านใช้เรี ยกตามลักษณะลาย มักจะเป็ น
ลายที่เขียนในลักษณะอวดดอกไม้เถาที่มีลกั ษณะที่มีใบเขียวพุง่ ออกจากช่อใบอีกทีหนึ่ง หรื อลักษณะ
ของใบที่มีดอกแยกออกไประหว่างใบอีกที
๕.๒.๑.๓ ลายจี๋หุม เป็ นลักษณะของช่อดอกตูม เรี ยงร้อยกันเป็ นช่อเครื อ

๕.๒.๒ กลุ่มลายที่เป็ นภาพรอง
๕.๒.๒.๑ ลายฆ่าเติ้ก คือการขีดลายเส้นทับกันในแนวตั้งและแนวนอนระหว่างช่องว่าของ
ลายช่ อดอก ซึ่ ง ค าล้า นนาว่า เติ้ ก คื อ เกะกะหรื อขี ดขวางทาง ลายดัง กล่ า วขี ดเพื่ อลดพื้ นผิวสี ดา
เพื่อให้ลายขูดดูสวยงามมากขึ้น
๕.๒.๒.๒ ลายดอกเงาะ หรื อลายเงาะ คือลายที่ มีเส้นก้านและส่ วนปลายขมวด คล้ายกับ
เกสรดอกไม้ หรื อผิวของเงาะ ลายดังกล่าวทาหน้าที่เป็ นภาพรอง คล้ายกับลายฆ่าเติ้ก คือการขีดเพื่อ
ลดพื้นผิวสี ดา เพื่อให้ลายขูดดูสวยงามมากขึ้น โดยการใช้งานหรื อออกแบบลาย ถ้าใช้ลายฆ่าเติ้ก จะ
ไม่ใช้ลายดอกเงาะ ถ้าใช้ลายดอกเงาะ ก็ไม่ตอ้ งมีลายฆ่าเติ้ก ข้อนี้สาคัญมากในการออกแบบลวดลาย
การประดับตกแต่งด้วยวิธีขูดลายนั้น เป็ นการใช้เหล็กแหลมที่เรี ยกว่า “เหล็กจาร” หรื อของ
มีคมตามความถนัดมาขูด แกะ และเซาะ ให้เป็ นร่ องในเนื้อรัก เกิดเป็ นลวดลายบนผิวของภาชนะ ซึ่ ง
วิธีการนี้ ภาษาช่ างท้องถิ่ นจะเรี ยกว่า “ฮายดอก” เมื่อขูดลวดลายเสร็ จแล้วล้างด้วย น้ าลูกซักและ
๑๒๗

น้ าเปล่า ตากให้แห้ง จากนั้นนาชาดบดละเอียด ผสมกับยางรัก น้ ามันยางหรื อน้ ามันมะมื้อ และน้ าผึ้ง
แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง จากนั้นขัดผิวส่ วนนอกสุ ดจนมองเห็นเส้นลวดลายสี แดงฝังอยูใ่ นพื้นสี ดาของยาง
รัก แล้วทาเคลื อบด้วยยางรักใสหรื อรักเงา เพื่อเคลื อบลวดลายให้ติดอยู่กบั ภาชนะ โดยเทคนิ คการ
ฮายดอกบนเครื่ องเขินนี้ จะสังเกตได้วา่ เครื่ องเขินต้องมีพ้ืนที่สีแดงให้มากที่สุด เพื่อความงามของ
เส้นลายสี แดงบนพื้นสี ดา ดังนั้นการทรายรอง ทั้งลายฆ่าเติ้ก และลายดอกเงาะ ก็เพื่อเพิ่มพื้นที่สีแดง
ให้มากที่สุดบนพื้นผิวเครื่ องเขิน เพื่อเกิดความสะดุดตา

๕.๓ การคัดลอกลายเส้น
การศึ กษาลวดลายในครั้ งนี้ เป็ นการดึงภาพลายเส้นของลวดลายเครื่ องเขินออกมา เพื่อให้เห็นได้
ชัดเจนยิง่ ขึ้น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลลวดลายเครื่ องเขินแบบโบราณ(ฮายลาย) ของจังหวัดเชี ยงใหม่ ไว้ใช้เป็ น
ฐานคลังข้อมูลมรดกทางภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมอันเป็ นอัตลักษณ์ ของเมืองเชี ยงใหม่ โดยมีกระบวนการ
ขั้นตอน ดังนี้
ปริ้ นท์ภาพเครื่ องเขินกลุ่มตัวอย่างลวดลายต่างๆ ที่ตอ้ งการออกมาจากคอมพิวเตอร์ จากนั้นก๊อปปี้
ลายเส้นลงบนกระดาษลอกลาย หรื อกระดาษไข จากนั้นก็ลอกลายเส้น ซึ่ งจะได้ภาพที่ไม่เพี้ยน เพื่อความ
แม่น และจะช่วยทาให้เกิดความมัน่ ใจขึ้นมาเรื่ อยๆ ซึ่ งการก็อปปี้ จากต้นแบบนี้ ทาให้เกิดความผิดพลาดน้อย
ที่สุดเพราะ ถึงแม้ฝีมือจะดีขนาดไหน บางทีวาดครั้งที่สองก็อาจจะไม่เหมือนเดิม ซึ่ งวิธีน้ ี เราจะเห็นการลอก
ลายแบบลายขูดเครื่ องเขินโบราณจากต้นแบบ เพื่อนาไปจัดหมวดหมู่และประเภทของลวดลายโบราณต่อไป
ซึ่ งการร่ างภาพแบบนี้ ไม่จาเป็ นต้องฝึ กพื้นฐานใดๆมาตั้งแต่แรกเริ่ มเพียงแค่ลากเส้นเป็ นก็ทาได้ เรา
สามารถทาการดราฟท์ การก็อปปี้ ซึ่ งวิธีการเหล่านี้ เป็ นการขึ้นโครงร่ างก่อนทาการวาดลายเส้น หรื อเรี ยก
ง่ายๆว่าการทาบ

๑๒๘

ภาพที่ ๑๐๘ – ๑๐๙ การใช้กระดาษลอกลาย ในการคัดลอกลายเครื่ องเขินนันทาราม ด้วยปากกาหมึกซึม

๑๒๙

ภาพลายเส้นที่ ๒ การคัดลอกลายเส้น ลวดลายเครื่ องเขินนันทาราม

เมื่ อลอกลายเสร็ จ ก็ นาภาพลายเส้ นที่ ค ดั ลอกลวดลายบนกระดาษไข ไปสแกนไฟล์เจเพค เพื่ อ
นาไปใช้ในการจาแนกประเภทของลวดลายต่อไป

๑๓๐

ภาพลายเส้นที่ ๓ -๔ การคัดลอกลายเส้น ลวดลายเครื่ องเขินนันทาราม

๑๓๑

๕.๔ การจาแนกปะเภทลายขูดเครื่ องเขินโบราณลายต่างๆ และลักษณะลวดลาย
การจาแนกลวดลายขูดโบราณนี้ เพื่อแบ่งจาแนกตามประเภท จัดกลุ่ มเพื่อให้ง่ายต่อการรั บรู ้ และ
เข้าใจ โดยชื่อลายแต่ละชื่อเป็ นชื่อที่เรี ยกลักษณะของการแตกลาย ซึ่ งแตกต่างกันออกไปดังมีรายละเอียดของ
ลายดังต่อไปนี้
๕.๔.๑ กลุ่มลายที่ใช้เป็ นตัวภาพหลัก
๕.๔.๑.๑ กลุ่ มลายดอกลอย เป็ นลักษณะลายเส้ นรู ปดอกชนิ ดต่างๆ ซึ่ งมักจะถู กนาไปจัดวางใน
ตาแหน่งกึ่งกลางของชิ้นงานนั้นๆ โดยลักษณะลวดลายนั้น ก็เป็ นการจาลองแบบมาจากดอกไม้จริ งที่พบใน
ธรรมชาติ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ลายดอกดาว
ลัก ษณะลายดอกดาวจะมี รู ป แบบที่ ค ล้า ยกับ ดอกไม้ช นิ ด หนึ่ ง และในขณะเดี ย วกัน ก็ มี
ลักษณะของกลีบดอกที่เป็ นแฉกคล้ายดวงดาว จึงอาจจะเป็ นดอกไม้ที่เป็ นได้ท้ งั รู ปธรรมและนามธรรม ลาย
ดังกล่าว ส่ วนใหญ่จะพบบริ เวณก้นหรื อตรงกลางปากภาชนะประเภทขันดอก ขันโอ และก๊อกควบน้ าต้น
เป็ นต้น

ภาพลายเส้นที่ ๕ ลายดอกดาว

๒.ลายดอกกระถิน
ลักษณะลายดอกกระถิ น เป็ นรู ปทรงวงกลมและมีเส้นแฉกโดยรอบ ปลายเส้นขูดเป็ นจุด
กลมเล็กๆ เสมือนกลี บดอกหรื อเกสรดอกกระถินกาลังบานนัน่ เอง ลายดังกล่าวส่ วนใหญ่จะพบบริ เวณก้น
หรื อตรงกลางปากภาชนะประเภทขันดอก ขันโอ และก๊อกควบน้ าต้น เป็ นต้น

ภาพลายเส้นที่ ๖-๗ ลายดอกกระถิน

๑๓๒

๓. ลายดอกรักเร่
ลักษณะลายเป็ นดอกที่มีเกสรวงกลมอยู่ตรงกลาง แล้ววางกลี บปลายแหลมห้าถึ งหกกลี บ
โดยวางซ้อนกัน ๓ ชั้น ลายดังกล่าวพบว่าเป็ นลายที่ใช้กบั เครื่ องเขินในยุคหลัง ๗๐-๑๐๐ ปี เท่านั้น พบบริ เวณ
ก้นหรื อตรงกลางปากภาชนะเช่นกัน

ภาพลายเส้นที่ ๘-๙ ลายดอกรักเร่

๔. ลายดอกแก้ว
ดอกแก้วในที่น้ ี คือดอกพิกุล ลักษณะลายเป็ นดอกที่มี การขีดสานกลีบดอกทับกันไปมา ใน
รู ปร่ างวงกลม ลายดังกล่าวพบว่าเป็ นลายที่ใช้กบั เครื่ องเขินในยุคหลัง ๗๐-๑๐๐ ปี เท่านั้น พบบริ เวณก้นหรื อ
ตรงกลางปากภาชนะเช่นกัน

ภาพลายเส้นที่ ๑๐-๑๑ ลายดอกแก้ว

๑๓๓

๕. ลายดอกหญ้า
ลายดอกหญ้านี้ เป็ นลายที่ ใช้กบั เครื่ องเขิ นในยุคหลัง ๗๐-๑๐๐ ปี หรื อเครื่ องเขินยุคหลัง
ลักษณะลายเป็ นการขีดวงกลมให้เป็ นเกสรอยูต่ รงกลาง แล้วขูดเส้นตรงเป็ นกลีบออกเป็ น ๕-๖ กลีบ โดยแบ่ง
พื้นที่ที่เหลือเท่าๆกัน จากนั้นขูดเส้นขนาบเส้นกลีบแกนหลัก ลดหลัน่ สั้นลงไปเรื่ อยๆ ข้างละ๖-๗ เส้น ตาม
พื้นที่ที่เหลือ

ภาพลายเส้นที่ ๑๒ ลายดอกหญ้า

๖. ลายดอกมะเขือ
ลักษณะลายเป็ นการขีดวงกลมให้เป็ นเกสรอยูต่ รงกลาง แล้วขูดเส้นเป็ นกลีบหยัก ออกเป็ น
๕-๖ กลีบ ระหว่างกลีบมีการขูดเส้นขมวดปลายแซม โดยแบ่งพื้นที่ที่เหลือเท่าๆกัน

ภาพลายเส้นที่ ๑๓ ลายดอกมะเขือ

๑๓๔

๗. ลายดอกบานชื่น
ลักษณะลายเป็ นการขีดวงกลมให้เป็ นเกสรอยูต่ รงกลาง โดยภายในวงกลมเป็ นเกสรจะใช้
ลักษณะของลายดอกกระถิ น ส่ วนภายนอกจะขูดเส้นเป็ นกลีบดอกหยัก ซ้อนกันจนครบรอบวงกลม ภายใน
กลีบดอกขีดเส้นกลีบเป็ นเส้นๆ โดยแบ่งพื้นที่ที่เหลือให้เท่ากัน

ภาพลายเส้นที่ ๑๔ ลายดอกบานชื่น

๘. ดอกคาแพร
ลักษณะลายเป็ นการขีดวงกลมขนาดต่างๆซ้อนกันให้เป็ นเกสรอยู่ตรงกลาง โดยภายใน
ส่ วนภายนอกจะขูดเส้นเป็ นกลีบดอกหยัก ซ้อนวนกันจนครบรอบวงกลม ภายในกลีบดอกขีดเส้นกลีบเป็ น
เส้นๆ โดยแบ่งพื้นที่ที่เหลือให้เท่ากัน

ภาพลายเส้นที่ ๑๕ ลายดอกคาแพร

๑๓๕

๙. ลายดอกบัวบาน
ลักษณะลายเป็ นการขีดวงกลมให้เป็ นเกสรอยูต่ รงกลาง โดยภายในวงกลมเป็ นเกสรจะใช้
ลักษณะของลายดอกกระถิ น ส่ วนภายนอกจะขูดเส้ นเป็ นกลี บดอกบัวปลายแหลม ซ้อนสลับ ช่ วงกันจน
ครบรอบวงกลม ภายในกลีบดอกขีดเส้นกลีบเป็ นเส้นๆ

ภาพลายเส้นที่ ๑๖ ลายดอกบัวบาน

๑๐. ลายดอกเมือง
ลักษณะลายเป็ นการขีดวงกลมให้เป็ นเกสรอยูต่ รงกลาง ภายในขูดเป็ นขดก้นหอบ แล้วขูด
เส้นเป็ นกลี บปลายแหลม ออกเป็ น ๕-๖ กลี บ ระหว่างกลี บมี การขูดเส้นขมวดปลายแซม โดยแบ่งพื้นที่ ที่
เหลือเท่าๆกัน ภายในกลีบดอกขีดเส้นกลีบเป็ นเส้นๆ

ภาพลายเส้นที่ ๑๗ ลายดอกเมือง

๑๓๖

๕.๔.๑.๒ กลุ่ มลายดอกเรี ยง เป็ นลักษณะลายเส้ นรู ปดอกชนิ ดต่างๆ ซึ่ งมักจะถู กนาไปจัดวางใน
ตาแหน่ งขอบของชิ้ นงานนั้นๆ โดยลักษณะลวดลายนั้น ก็เป็ นการจาลองแบบมาจากดอกไม้จริ งที่ พบใน
ธรรมชาติ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ลายเส้นไหม
คือลายเส้นตรงหรื อโค้ง ที่ใช้ขีดแบ่งพื้นที่ส่วนขอบ จะเขียนเส้ นเดี ยวหรื อหลายเส้นก็ได้
ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมที่ช่างมองเห็น

ภาพลายเส้นที่ ๑๘-๑๙ ลายเส้นไหม

๑๓๗

๒. ลายบัวฟันปลา
เป็ นลายที่มีลกั ษณะที่ เหมื อนกลี บบัวในขณะเดี ยวกันก็จะมี ลกั ษณะวางซ้อนเรี ยงกันตาม
แนวยาวเหมือนฟันปลา ซึ่ งพบว่าลายดังกล่าวจะถูกนาไปใช้โดยรอบของภาชนะ

ภาพลายเส้นที่ ๒๐ ลายบัวฟันปลา

๓. ลายกลีบบัว
ลายกลับบัวส่ วนใหญ่ จะพบมาการใช้ขดู ลายกับภาชนะจาพวกขันดอก โดยลักษณะของลาย
นั้นเป็ นรู ปร่ างของกลี บดอกบัววางซ้อนเรี ยงกันตามแนวยาว มีท้ งั กลี บบัวคว่าและบัวหงาย ภายในกลี บบัว
ขูดเส้นกลับบัวซ้อน โดยมีลายดอกเงาะประกอบภายในกลีบบัว เพื่อลดพื้นที่สีดา

ภาพลายเส้นที่ ๒๑ ลายกลับบัวหงาย

ภาพลายเส้นที่ ๒๒ ลายกลีบบัวคว่า

๑๓๘

ภาพลายเส้นที่ ๒๓ ลายกลีบซอนเงาะ

๔. ลายกูดเงาะ
ลายกูดเงาะ เป็ นลักษณะของการขูดเส้นโค้งขมวดปลาย ขูดเรี ยงต่อกันไปในทางยาว

ภาพลายเส้นที่ ๒๔ ลายกูดเงาะ

๕. ลายกูดเงาะเครื อ
ลายกูดเงาะเครื อ เป็ นลักษณะของการขูดเส้นโค้งขมวดปลาย ทั้งแถวบกและแถวล่าง โดย
ให้กา้ นลายชนกัน ขูดเรี ยงต่อกันไปในทางยาว

ภาพลายเส้นที่ ๒๕ ลายกูดเงาะเครื อ

๑๓๙

๖. ลายเงาะขด
เป็ นลักษณะของการขูดเส้นโค้งขมวดปลาย ที่ขูดสลับกลับบนและล่าง คล้ายกับลายเครื อ
เถา ขูดเรี ยงต่อกันไปในทางยาว

ภาพลายเส้นที่ ๒๖ ลายเงาะขด

๗. ลายก้นหอย
เป็ นลักษณะของการขูดเส้นโค้งขมวดปลายเป็ นลักษณะของก้นหอย ขูดเรี ยงต่อกันไป
ในทางยาว

ภาพลายเส้นที่ ๒๗ ลายก้นหอย

๘. ลายต้นหญ้า
ลายต้นหญ้า เป็ นลักษณะของการใช้เส้นตรงขูดเป็ นเส้น โดยขูดเส้นตรงกลางก่อน แล้วแตก
กอออกเป็ นเส้นตรงด้านข้าง โดยอาศัยจุดกึ่งกลางของกอเป็ นหลัก ขูดเรี ยงต่อกันไปในทางยาว

ภาพลายเส้นที่ ๒๘ ลายต้นหญ้า

๙. ลายต้นข้าว
ลายต้นข้าว เป็ นลักษณะของการขูดเป็ นเส้น โค้งใบเลี้ ยงเดี่ ยวปลายแหลม โดยขูดเส้นตรง
กลางก่อน แล้วแตกกอออกทั้งสองข้าง โดยอาศัยจุดกึ่งกลางของกอเป็ นหลัก ขูดเรี ยงต่อกันไปในทางยาว

ภาพลายเส้นที่ ๒๙ ลายต้นข้าว

๑๔๐

๑๐. ลายเล็บแหลม
เป็ นลักษณะของหยักฟั นปลา โดยมีการขูดเส้นตรงขนาบทั้งบนและล่าง และปลายแหลม
ด้านใดด้านหนึ่งขูดเส้นตรงลงมา โดยอาศัยจุดกึ่งกลางเป็ นหลัก ขูดเรี ยงต่อกันไปในทางยาว

ภาพลายเส้นที่ ๓๐ ลายเล็บแหลม

๑๑. ลายกูดเกาะ
เป็ นลักษณะของเส้นโค้งรู ปตัว S เฉียง วางเรี ยงซ้อนกันเป็ นแถวแนวยาว โดยมีการขูด
เส้นตรงขนาบทั้งบนและล่างสองเส้นเพื่อกาหนดขอบเขต

ภาพลายเส้นที่ ๓๑ ลายกูดเกาะ

๑๒. ลายโซ่
เป็ นลักษณะของเส้นโค้งคล้ายคลื่นสองเส้น เกี้ยวพันกันเป็ นแถวแนวยาว โดยมีการขูด
เส้นตรงขนาบทั้งบนและล่างสองเส้นเพื่อกาหนดขอบเขต

ภาพลายเส้นที่ ๓๒ ลายโซ่

๑๓. ลายตาราง
เป็ นลักษณะของสี่ เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน วางแนวทะแยงมุมเรี ยงต่อกันไปในแนวยาว โดยมี
เส้นตรงขนาบทั้งบนและล่างสองเส้นเพื่อกาหนดขอบเขต พื้นที่วา่ งตรงการของสี่ เหลี่ยมขนมเปี ยกปูนมักจะ
ขูดลายก้นหอย หรื อลายจุด เพื่อลดพื้นที่วา่ งให้นอ้ ยลง

ภาพลายเส้นที่ ๓๓ ลายตาราง

๑๔๑

๑๔ ลายเกลียว
เป็ นลักษณะของเส้นโค้งรู ปตัว S เฉี ยง วางเรี ยงซ้อนกันเป็ นแถวแนวยาวคล้ายเชื อก เกี้ยว
พันกันเป็ นแถวแนวยาว
ภาพลายเส้นที่ ๓๔ ลายเกลียว

๑๕. ลายบั้ง
เป็ นลักษณะของเส้นตรงแบบขูดทึบเส้นหนา สลับกับพื้นที่วา่ ง ที่มีขนาดความกว้างเท่ากัน
วางสลับกันไปเรื่ อยๆเป็ นแถวแนวยาว โดยมี การขูดเส้ นตรงขนาบทั้ง บนและล่ างสองเส้ นเพื่อกาหนด
ขอบเขต

ภาพลายเส้นที่ ๓๕ ลายบั้ง

๑๖. ลายจี๋หุบต่อดอก
ลักษณะของการขูดลายกลีบดอกปลายหยักโค้งมน ซ้อนวางเรี ยงต่อกันเป็ นกลีบไปเรื่ อยๆ
เป็ นแถวแนวนอน โดยมีการขูดเส้นตรงเป็ นแฉกบริ เวณกลีบดอกเพื่อลดพื้นที่วา่ ง

ภาพลายเส้นที่ ๓๖ ลายจี๋หุบต่อดอก

๑๗. ลายจี๋หุบเกาะ
ลักษณะของการขูดลายกลีบดอกปลายหยักโค้งมน ซ้อนวางเรี ยงซ้อนกลีบกันไปเรื่ อยๆเป็ น
แถวแนวนอน โดยมีการขูดเส้นตรงเป็ นแฉกบริ เวณกลีบดอกเพื่อลดพื้นที่วา่ ง

ภาพลายเส้นที่ ๓๗ ลายจี๋หุบเกาะ

๑๔๒

๑๘. ลายกาบเกาะ
ลักษณะของการขูดลายกลีบดอกปลายหยักกลีบแหลม ซ้อนวางเรี ยงกันไปเรื่ อยๆเป็ นแถว
แนวนอน โดยมีการขูดเส้นตรงเป็ นแฉกบริ เวณกลีบดอกเพื่อลดพื้นที่วา่ ง

ภาพลายเส้นที่ ๓๘ ลายกาบเกาะ

๑๙. ลายกลีบบัวซอน
เป็ นลักษณะของการขูดกลีบดอกปลายหยักวางทับกันไปเรื่ อยๆเป็ นแถวแนวยาว โดยมีการ
ขูดเส้นตรงด้านล่างเพื่อกาหนดขอบเขต ภายในกลีบขูดเป็ นเส้นโค้งตามแนวเส้นของกลีบบัว

ภาพลายเส้นที่ ๓๙ ลายกลีบบัวซอน

๒๐. ลายกาบบัว
เป็ นลักษณะของการขูดกลีบดอกบัวปลายแหลม วางทับซ้อนกันไปเรื่ อยๆเป็ นแถวแนวยาว
โดยมีการขูดเส้นตรงด้านล่างเพื่อกาหนดขอบเขต ภายในกลีบขูดเป็ นเส้นโค้งตามแนวเส้นของกลีบดอกเพื่อ
ลดพื้นที่วา่ ง

ภาพลายเส้นที่ ๔๐ ลายกาบบัว

๒๑. ลายกาบบัวต่างเงาะ
เป็ นลักษณะของการขูดกลีบดอกบัวปลายแหลม วางทับซ้อนกันไปเรื่ อยๆเป็ นแถวแนวยาว
โดยมีการขูดเส้นตรงด้านล่างเพื่อกาหนดขอบเขต ภายในกลีบขูดเป็ นเส้นโค้งตามแนวเส้นของกลีบดอกซ้อน
กันด้านใดด้านหนึ่งเพื่อลดพื้นที่วา่ ง ระหว่างกลีบดอกขูดเส้นโค้งขมวดปลาย

ภาพลายเส้นที่ ๔๑ ลายกาบบัวต่างเงาะ

๑๔๓

๒๒. ลายบัวต่างเล็บ
เป็ นลักษณะของการขูดกลีบดอกบัวปลายแหลม วางทับซ้อนกันไปเรื่ อยๆเป็ นแถวแนวยาว
ภายในกลีบดอกขูดเป็ นเส้นลูกศรที่เรี ยกว่าเล็บเพื่อลดพื้นที่วา่ ง

ภาพลายเส้นที่ ๔๒ ลายกาบบัวต่างเล็บ แบบที่ ๑

ภาพลายเส้นที่ ๔๓ ลายกาบบัวต่างเล็บ แบบที่ ๒

๒๓. ลาบกาบบัวหัวนาก
เป็ นลักษณะของการขูดกลีบดอกบัวปลายแหลม วางทับซ้อนกันไปเรื่ อยๆเป็ นแถวแนวยาว
โดยมีการขูดเส้นตรงด้านล่างเพื่อกาหนดขอบเขต ภายในกลีบขูดเป็ นลายกนกหัวม้วนหรื อที่เรี ยกว่า หัวนาก
คล้ายกับลายกระจังใบเทศของภาคกลาง ระหว่างกลีบดอกขูดเส้นตรงเป็ นแฉกๆ เพื่อลดพื้นที่วา่ ง

ภาพลายเส้นที่ ๔๔ ลายกาบบัวหัวนาค

๑๔๔

๒๔. ลายจี๋หุบเครื อ
ลักษณะของการขูดลายกลีบดอกปลายหยักโค้งมน ตามแนวเส้นโค้งที่ใช้เป็ นก้านเครื อคด
โค้งไปมา ซ้อนกันเป็ นระยะไปเรื่ อยๆ ตามแนวนอน ระหว่างก้านมีใบหยักคล้ายกลีบสอดแซม โดยมีการขูด
เส้นตรงเป็ นแฉกบริ เวณกลีบดอกและใบเพื่อลดพื้นที่วา่ ง

ภาพลายเส้นที่ ๔๕ ลายจี๋หุบเครื อ

๒๕. ลายกนกหัวม้วนเครื อ
ลัก ษณะของการขูด ลายเป็ นลายกนกหัวม้ว นปลายแหลม เรี ย งร้ อยสลับ กัน ขึ้ น ลง ยาว
ต่อเนื่ องกันเป็ นเส้นโดยรอบภาชนะ และลายดังกล่าวต้องมีการขูดลายฆ่าเติ้ก เพื่อให้ลายกนกหัวม้วนเครื อ
เด่นขึ้นมา

ภาพลายเส้นที่ ๔๖ ลายกนกหัวม้วนต่อเครื อ แบบที่ ๑

ภาพลายเส้นที่ ๔๗ ลายกนกหัวม้วนต่อเครื อ แบบที่ ๒

๑๔๕

๒๖. ลายหัวนากเครื อ
ลักษณะของการขูดลายเป็ นลายกนกหัวม้วนปลายกลม เรี ยงร้ อยสลับกันขึ้นลง สอดแซม
ด้วยลายหัวนาคขนาดเล็ก ระหว่างกลาง สลับช่องยาวต่อเนื่ องกันเป็ นเส้นโดยรอบภาชนะ และลายดังกล่าว
ต้องมีการขูดลายฆ่าเติก้ เพื่อให้ลายหัวนากเครื อเด่นขึ้นมา

ภาพลายเส้นที่ ๔๘ ลายหัวนากเครื อ

๒๗. ลายหัวนาคต่างเงาะ
ลักษณะของการขูดลายเป็ นลายกนกหัวม้วนปลายกลม เรี ยงร้ อยสลับกันขึ้นลง สอดแซม
ด้วยลายดอกเงาะ ที่ ขูดลายเป็ นเส้ นโค้งขมวดปลายกลม ระหว่างกลางสลับ ช่ องยาวต่ อเนื่ องกันเป็ นเส้ น
โดยรอบภาชนะ และลายดังกล่าวไม่ตอ้ งมีการขูดลายฆ่าเติ้ก

ภาพลายเส้นที่ ๔๙ ลายหัวนากต่างเงาะ

๒๘. ลายจี๋หุบซอนเงาะ
ลักษณะของการขูดลายกลีบดอกปลายหยักโค้งมน ตามแนวเส้นโค้งที่ใช้เป็ นก้านเครื อคด
โค้งไปมา ซ้อนกันเป็ นระยะไปเรื่ อยๆ ตามแนวนอน ระหว่างก้านมีการสอดแซมด้วยลายดอกเงาะ ที่ขูดลาย
เป็ นเส้นโค้งขมวดปลายกลม โดยมีการขูดเส้นตรงเป็ นแฉกบริ เวณกลีบดอกและใบเพื่อลดพื้นที่วา่ ง

ภาพลายเส้นที่ ๕๐ ลายจี๋หุบซอนเงาะ

๑๔๖

๕.๔.๑.๓ กลุ่มลายเชียงใหม่ มีลกั ษณะเป็ นลายดอกไม้ที่ขูดเป็ นเครื อเถาจนเต็มพื้นที่ เรี ยงร้อยด้วย
กลุ่มลายดอกชนิ ดเดี ยวกัน แต่ลกั ษณะดอกจะมีต้ งั แต่ดอกตูม ดอกแรกแย้ม และดอกที่บาน ผสมกับใบ ซึ่ ง
กลุ่มลายในลักษณะนี้ จะถูกใช้ในพื้นที่ส่วนใหญ่บนภาชนะ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เห็นได้ชดั เจน ซึ่ งต้องลงตัวกับ
รู ปทรงภาชนะนั้นๆโดยมีรายละเอียดลวดลายดังต่อไปนี้
๑. ลายดอกกุหลาบ
ลักษณะเป็ นลายดอกไม้ที่ขูดเป็ นเครื อเถา ใช้ขูดลายจนเต็มพื้นที่ของภาชนะ ลักษณะของ
ลายดัง กล่ าว คล้า ยดอกกุ หลาบป่ าที่ บ ายสะพรั่ ง ซึ่ งลายดอกกุหลาบนี้ เองเป็ นลายโบราณที่ พบบนเครื่ อง
เขินนันทารามมากที่สุด เพราะเป็ นลายที่เมื่อผูกลายแล้ว จะมีช่องไฟที่เท่ากัน มีจงั หวะที่ลงตัว และเมื่อขูดลาย
ดอกกุหลาบซึ่ งเป็ นลายหลักเสร็ จแล้ว ก็จะขูดลายรองคือลายฆ่าเติ้กไว้อีกครั้ง เพื่อลดพื้นที่วา่ งด้านหลังของ
กลุ่มลายเครื อดอก

ภาพลายเส้นที่ ๕๑ ลายดอกกุหลาบที่ใช้ตกแต่งขันหมาก

๑๔๗

ภาพลายเส้นที่ ๕๒ ลายดอกกุหลาบ

๒. ลายดอกเมือง
ลักษณะเป็ นลายดอกไม้ที่ขดู เป็ นเครื อเถา ใช้ขดู ลายจนเต็มพื้นที่ของภาชนะ ลักษณะของ
ลายดังกล่าว คล้ายดอกกุหลาบแต่ต่างกันตรงการผูกลายและส่ งก้านดอก ถื อเป็ นลายโบราณที่พบบนเครื่ อง
เขินนันทารามมากที่สุดอีกลายหนึ่ง มีช่องไฟที่เท่ากัน มีจงั หวะที่ลงตัว และเมื่อขูดลายหลักเสร็ จแล้ว ก็จะขูด
ลายรองคือลายฆ่าเติ้กไว้อีกครั้ง เพื่อลดพื้นที่วา่ งด้านหลังของกลุ่มลายเครื อดอก

ภาพที่ ๑๑๐ ลายดอกเมือง บนเครื่ องเขินนันทาราม แบบที่ ๑

๑๔๘

ภาพที่ ๑๑๑ ลายดอกเมือง บนเครื่ องเขินนันทาราม แบบที่ ๒

ภาพลายเส้นที่ ๕๓ ลายดอกเมือง

๑๔๙

๓. ลายดอกพวงแสด
ลักษณะเป็ นลายดอกไม้ที่ขูดเป็ นเครื อเถา ใช้ขูดลายจนเต็มพื้นที่ของภาชนะ ลักษณะของ
ลายดังกล่าว คล้ายดอกพวงแสด ซึ่ งบางพื้นที่ในภาคเหนื อเรี ยก ดอกเลื อดหี ลายดังกล่าวเป็ นลายโบราณที่
พบว่านิยมใช้รองลงมา เพราะเป็ นลายที่เมื่อผูกลายแล้ว จะมีช่องไฟที่เท่ากัน มีจงั หวะที่ลงตัว และเมื่อขูดลาย
ดอกพวงแสดซึ่ งเป็ นลายหลักเสร็ จแล้ว ก็จะขูดลายรองคือลายฆ่าเติ้กไว้อีกครั้ง เพื่อลดพื้นที่วา่ งด้านหลังของ
กลุ่มลายเครื อดอก

ภาพที่ ๑๑๒ ลายดอกพวงแสด บนเครื่ องเขินนันทาราม

๑๕๐

๔. ลายดอกบัว
เป็ นลักษณะของช่อดอกบัวเป็ นเส้นชูกา้ นตรง ลักษณะของการขูดลายกลีบดอกปลาย
หยักโค้งมน มีการขูดลายแสดงลักษณะดอกบัวในวาระที่ตาสงกัน ตั้งแต่ดอกตูบ ดอกแรกแย้ม ไปจนถึงดอก
บาน ระหว่างก้านมีใบหยักคล้ายกลีบสอดแซม โดยมีการขูดเส้นตรงเป็ นแฉกบริ เวณกลีบดอกและใบเพื่อลด
พื้นที่วา่ ง

ภาพที่ ๑๑๓ ลายดอกบัว บนเครื่ องเขินนันทาราม

๑๕๑

๕. ลายดอกเงาะ หรื อลายเงาะ
คือลายที่มีเส้นก้านและส่ วนปลายขมวด หรื อการขูดลายสานเป็ นเส้นยาวๆ สลับสานกันไป
มา คล้ายกับเกสรดอกไม้ หรื อผิวเปลือกของเงาะ เป็ นการขูดลายลงทัว่ บริ เวณของภาชนะ

ภาพที่ ๑๑๔ – ๑๑๕ ลายดอกเงาะ หรื อลายเงาะ บนเครื่ องเขินนันทาราม

๑๕๒

ภาพลายเส้นที่ ๕๔ ลายดอกเงาะ หรื อลายเงาะ แบบที่ ๑

ภาพลายเส้นที่ ๕๕ ลายดอกเงาะ หรื อลายเงาะ แบบที่ ๒

ภาพลายเส้นที่ ๕๖ ลายดอกเงาะ หรื อลายเงาะ แบบที่ ๓

๑๕๓

๖. ลายจี๋หุม
เป็ นลักษณะของช่อดอกตูม เรี ยงร้อยกันเป็ นช่อเครื อลักษณะของการขูดลายกลีบดอกปลาย
หยักโค้งมน ตามแนวเส้ นโค้งที่ ใช้เป็ นก้านเครื อคดโค้งไปมา ซ้อนกันเป็ นระยะไปเรื่ อยๆ ตามแนวนอน
ระหว่างก้านมีใบหยักคล้ายกลีบสอดแซม โดยมีการขูดเส้นตรงเป็ นแฉกบริ เวณกลีบดอกและใบเพื่อลดพื้นที่
ว่าง

ภาพที่ ๑๑๖ ลายจี๋หุบ บนเครื่ องเขินนันทาราม

ภาพลายเส้นที่ ๕๗ ลายจี๋หุบ

๑๕๔

ภาพลายเส้นที่ ๕๘ ลายจี๋หุบที่ใช้ขดู บนฝาแอบหมาก

๑๕๕

๗. ลายดอกจอก
เป็ นลักษณะของช่อดอก ที่มีกลีบวางซ้อนกันบิดเป็ นเกลียว เรี ยงร้อยกันเป็ นช่อเครื อลักษณะ
ของการขูดลายกลีบดอกปลายหยักโค้งแหลม ตามแนวเส้นโค้งที่ใช้เป็ นเส้นก้าน ซ้อนกันเป็ นระยะช่องไปที่
พอดี ขนาดของดอกแต่ละดอกขึ้นอยูก่ บั พื้นที่วา่ งโดยรอบ ระหว่างก้านมีใบหยักคล้ายกลีบสอดแซม โดยมี
การขูดเส้นโค้งเรี ยงกันเป็ นเส้นๆบริ เวณกลีบดอกและใบเพื่อลดพื้นที่วา่ ง

ภาพที่ ๑๑๗ ลายดอกจอก บนฝาแอบหมาก

ภาพลายเส้นที่ ๕๙ ลายดอกจอก

๑๕๖

๕.๔.๑.๔ ลวดลายดอกบานใบ เป็ นชื่อที่ช่างชาวบ้านใช้เรี ยกตามลักษณะลาย มักจะเป็ นลายที่เขียน
ในลักษณะอวดดอกไม้เถาที่มีลกั ษณะที่มีใบเขียวพุง่ ออกจากช่อใบอีกทีหนึ่ง หรื อลักษณะของใบที่มีดอกแยก
ออกไประหว่างใบอีกที
๑. ลายใบองุ่น
ลักษณะการขูดลาย เป็ นใบองุ่น โดยการผูกลายนั้นจะเป็ นการผูกลายใบเป็ นเถา เรี ยงร้อยกัน
จนเต็มพื้นที่โครงสร้างของภาชนะ ซึ่ งส่ วนใหญ่พบปรากฏบนลวดลายขูดของขันหมาก ถือเป็ นลายที่เข้ามา
โดยได้รับอิทธิ พลของตะวันตก แล้วช่ างได้นามาปรับใช้กบั การประดับลายขูดเครื่ องเขินของนันทารามได้
อย่างสวยงานและลงตัว

ภาพที่ ๑๑๘ ลายใบองุ่น บนฝาแอบหมาก

๑๕๗

ภาพลายเส้นที่ ๖๐ ลายใบองุ่น

๑๕๘

๒. ลายใบมะละกอ
ลักษณะการขูดลาย เป็ นใบมะละกอ และมีลกั ษณะคล้ายใบองุ่น แซมกับขดของเครื อเป็ น
เส้นก้าน โดยการผูกลายนั้นจะเป็ นการผูกลายใบเป็ นเถา เรี ยงร้อยกันจนเต็มพื้นที่โครงสร้ างของภาชนะ ซึ่ ง
ส่ วนใหญ่พบปรากฏบนลวดลายขูดของขันหมาก ถือเป็ นลายที่เข้ามาโดยได้รับอิทธิ พลของตะวันตก แล้วช่าง
ได้นามาปรับใช้กบั การประดับลายขูดเครื่ องเขินของนันทารามได้อย่างสวยงานและลงตัวอีกลายหนึ่ง

ภาพที่ ๑๑๙ ลายใบมะละกอ บนฝาแอบหมาก

๑๕๙

๓. ลายเครื อมัน
ลักษณะการขูดลาย เป็ นใบมันสาปะหลัง แซมกับดอกไม้ชนิ ดต่างๆ โดยการผูกลายนั้นจะ
เป็ นการผูกลายใบเป็ นเถา เรี ยงร้อยกันจนเต็มพื้นที่โครงสร้ างของภาชนะ ลดพ้นที่ว่างด้วยการแซมลายดอก
เงาะ หรื อดอกจี๋หุบ ไม่นิยมใช้ลายฆ่าเติ้กผสม ซึ่ งส่ วนใหญ่พบปรากฏบนลวดลายขูดของขันหมาก ขันน้ า
พานรอง ถือเป็ นหนึ่งในลวดลายโบราณเครื่ องเขินของนันทารามที่สวยงานและลงตัวอีกลายหนึ่ง

ภาพที่ ๑๒๐ ลายเครื อมัน บนน้ าต้น

ภาพที่ ๑๒๑ ลายเครื อมัน บนไม้ประกับธรรม

๑๖๐

ภาพที่ ๑๒๒ ลายเครื อมัน บนแก้วน้ า

ภาพลายเส้นที่ ๖๑ ลายเครื อมัน

๑๖๑

๕.๔.๑.๕ กลุ่มลายที่ได้รับอิทธิพลสยาม
ลายแบบนี้ มัก จะผูก ลวดลายเป็ นลายดอกจนเต็ม พื้ นที่ เพื่ อลดพื้ นที่ สี ดาให้เหลื อน้อยที่ สุ ด ลาย
ดังกล่าวได้รับอิทธิ พลจากสยาม เช่นรู ปทรงของลายพุม่ ข้าวบิณฑ์ ลายดอกประจายาม เป็ นต้น ซึ่ งบางครั้งช่าง
ได้นามาดัดแปลงให้เข้ากับเทคนิค จึงเกิดลวดลายที่ผดิ เพี้ยนไปจากฟอร์ มต้นฉบับ ดังจะจาแนกประเภทที่พบ
เป็ นลักษณะดังนี้
๑ ลายตาสับปะรด
เป็ นลักษณะของการฮายลายเป็ นเส้นตาราง ซึ่ งมีลกั ษณะสลับกันไปมาเหมือนตาสับปะรด
นัน่ เอง

ภาพที่ ๑๒๓ ลายตาสับปะรด บนขันหมาก

ภาพลายเส้นที่ ๖๒ ลายตาสับปะรด

๑๖๒

๒ ลายดอกพุดตาน
เป็ นลักษณะของการนาเอาลายดอกพุดตานแบบสยาม ซึ่ งเป็ นไม้มงคลเรี ยงร้อยเป็ นเครื อเถา
วางตัวเรี ยงกันเป็ นแนวยาวต่อกัน ซึ่ งพบการใช้ลายนี้ บนตัวขันหมากบริ เวณด้านข้าง เพราะมีบริ เวณพื้นที่ที่
อานวยต่อการผูกลาย

ภาพที่ ๑๒๔-๑๒๕ ลายดอกพุดตาน บนขันหมาก

๑๖๓

ภาพที่ ๑๒๖ ลายดอกพุดตาน บนฝาขันหมาก

๑๖๔

ภาพลายเส้นที่ ๖๓ ลายดอกพุดตาน

ภาพลายเส้นที่ ๖๔ ลายดอกพุดตานซอนดอกเงาะ

๑๖๕

๓. ลายพุม่ ข้าวบิณฑ์
เป็ นลักษณะของการนาเอาพุ่มข้าวบิณฑ์ คล้ายลายดอกพุดตานแต่ปลายแหลมยาว มาเรี ยง
ร้อยเป็ นเครื อเถา วางตัวเรี ยงกันเป็ นแนวยาวต่อกัน ซึ่ งพบการใช้ลายนี้ บนตัวขันหมากบริ เวณด้านข้าง เพราะ
มีบริ เวณพื้นที่ที่อานวยต่อการผูกลาย

ภาพที่ ๑๒๗ ลายพุม่ ข้าวบิณฑ์ บนขันหมาก

๑๖๖

๕.๔.๑.๖ กลุ่มลายเฉพาะ ลายพิเศษ
๑ ลายเทพพนม
ลายดังกล่าวพบน้อยมาก ส่ วนใหญ่จะอยูก่ บั ชิ้นงานที่สั่งทา โดยเฉพาะชาวสยาม ที่ครั้งหนึ่ ง
นิยมเครื่ องเขินจากมณฑลพายัพ ลายที่ได้รับการสั่งทาพิเศษหนึ่ งในนั้นก็คือลายเทพพนม แต่รูปแบบใบหน้า
เครื่ องแต่งกาย ยังเป็ นเทวดาแบบพื้นถิ่นอยู่
จากการเก็บตัวอย่าง พบลายเทพพนมนี้ ปรากฏอยูบ่ นกระเถนปากแตร ซึ่ งถือเป็ นชิ้นเดียวที่
พบการใช้ลายสาหรับการศึกษาในครั้งนี้

ภาพที่ ๑๒๘ ลายเทพพนม บนกระโถนปากแตร

๑๖๗

๒ ลายสิ บสองราศี
ลายดังกล่าวพบได้ไม่บ่อยนัก มีอยู่เพียงประมาณร้อยละสิ บของเครื่ องเขินนันทาราม ส่ วน
ใหญ่จะถูกขูดไว้บนขันหมาก
ลายสิ บสองราศี คือลาย ๑๒ นักกษัตริ ย ์ สัตว์ประจาปี เกิด ที่ได้รับการผูกลายไว้กบั ลายพันธุ์
พฤกษา ทั้ง ลายเครื อดอกเมื อ ง ลายดอกกุ หลาบหรื อ ลายเครื อ มัน ผสมสลับ ช่ องระหว่า งสั ตว์ ๑๒ ราศี
โดยรอบของขันหมาก ซึ่งเป็ นลายขูดหนึ่งที่พบตัวอย่างได้ไม่บ่อยนัก

ภาพที่ ๑๒๙ ลายสิ บสองราศีซอนดอกเงาะ บนฝาขันหมาก

๑๖๘

ภาพลายเส้นที่ ๖๕ ลายสิ บสองราศี

๑๖๙

ภาพลายเส้นที่ ๖๖ ลายปี ชวด และปี ฉลู

ภาพลายเส้นที่ ๖๗ ลายปี มะแม

๑๗๐

๓ ลายนกหัสดีลิงค์
ลายดังกล่าวพบน้อยมาก ส่ วนใหญ่จะอยูก่ บั ชิ้นงานที่สั่งทา เพราะนกหัสดีลิงค์เป็ นนกใหญ่
ชนิ ดหนึ่ งในชาดกนอกนิ บาต อาศัยอยู่ในป่ าหิ มพานต์ รู ปตัวส่ วนใหญ่เป็ นนก เว้นแต่จะงอยปากเป็ นงวง
อย่าง งวงช้าง ชื่อนกหัสดีลิงค์ มีรูปร่ างเป็ นนกทั้งตัวใหญ่โต ขนาดโฉบเฉี่ ยวเอาช้างในป่ าไปกินเป็ นอาหาร
ได้ ชาวล้านนาโบราณ รู ้จกั นกหัสดีลิงค์ โดยเหตุที่งานศพเจ้านายผูใ้ หญ่ พระเถระผูใ้ หญ่ หรื องานศพท่านผูม้ ี
วาสนาบารมีสูงยิง่ มักจัดงานศพโดยสร้างรู ปนกหัสดีลิงค์ มีพิธีบวงสรวงก่อนสร้างรู ปนก นกนั้นขนาดใหญ่
รองรับหีบศพได้
ดังนั้นลายดังกล่ าวจึ งไม่ใช้ของใช้ของชาวบ้า นทัว่ ไป และน้อยชิ้ นที่ จะพบ จากการเก็ บ
ตัวอย่าง พบลายนกหัสดีลิงค์น้ ีปรากฏอยูบ่ นขันหมาก ซึ่ งถือเป็ นชิ้นเดียวที่พบการใช้ลายสาหรับการศึกษาใน
ครั้งนี้

ภาพที่ ๑๓๐-๑๓๑ ลายนกหัสดีลิงค์ บนขันหมาก

๑๗๑

๕.๔.๒ กลุ่มลายที่เป็ นภาพรอง
๕.๒.๒.๑ ลายฆ่าเติ้ก คือการขีดลายเส้นทับกันในแนวตั้งและแนวนอนระหว่างช่องว่าของลายช่ อ
ดอก ซึ่ งคาล้านนาว่า เติ้ ก คื อ เกะกะหรื อขี ดขวางทาง ลายดังกล่ า วขี ดเพื่อลดพื้ นผิวสี ดา เพื่ อให้ล ายขูดดู
สวยงามมากขึ้น

ภาพลายเส้นที่ ๖๘ ลายดอกพวงแสดฆ่าเติ้ก

๕.๒.๒.๒ ลายดอกเงาะ หรื อลายเงาะ คือลายที่มีเส้นก้านและส่ วนปลายขมวด หรื อการขูดลายสาน
เป็ นเส้นคล้ายกับเกสรดอกไม้ หรื อผิวเปลือกของเงาะ ลายดังกล่าวทาหน้าที่เป็ นภาพรอง คล้ายกับลายฆ่าเติ้ก
คือการขีดเพื่อลดพื้นผิวสี ดา เพื่อให้ลายขูดดูสวยงามมากขึ้น โดยการใช้งานหรื อออกแบบลาย ถ้าใช้ลายฆ่า
เติ้ก จะไม่ใช้ลายดอกเงาะ ถ้าใช้ลายดอกเงาะ ก็ไม่ตอ้ งมีลายฆ่าเติ้ก ข้อนี้สาคัญมากในการออกแบบลวดลาย

ภาพลายเส้นที่ ๖๙ ลายดอกเงาะหรื อลายเงาะ

๑๗๒

๕.๕ วิธีการผูกลาย
จากการศึกษาถึงลักษณะลายขูดเครื่ องเขินโบราณ ทาให้เราสังเกตเห็นถึงโครงสร้างและลักษณะลาย
ขูดได้ชดั เจนมากขึ้น โดยสามารถแบบหน้าที่ของลายได้ ๒ ส่ วน คือ ลายหลัก และลายรอง โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
๕.๕.๑ ลักษณะการใช้ลายขูด
๑. ลายหลัก ท าหน้า ที่ ตกแต่ ง พื้ นที่ ส่ วนใหญ่ ข องเครื่ องเขิ น จะอยู่ใ นตาแหน่ ง ที่ เห็ นชัด
บริ เวณพี่ที่หลัก และพื้นที่ ที่เด่ นๆ โดยจะขูดลวดลายในกลุ่ มลายดอกเครื อ ไม่ว่าจะเป็ นลายดอก
กุหลาบ ลายบานใบ ลายจี๋หุบ เป็ นต้น ซึ่ งลายดังกล่าวนี้ ไม่นิยมขูดและแสดงลวดลายโดดๆ จะต้องมี
การขุดลายรองเพื่อให้ลายหลักเด่นขึ้น โดยลายรองที่ใช้ มีอยู่ ๒ ลาย คือลายฆ่าเติ้ก และลายดอกเงาะ
ซึ่ งต้องเลื อกใช้ให้ถู กกับการเลื อกดอกลายหลัก และไม่นาลายรองสองลายนี้ ม าใช้ด้วยกันอย่า ง
เด็ดขาด
๒. ลายรอง ทาหน้าที่เสริ มให้ชิ้นงานสมบูรณ์มากขึ้น กล่าวคือ ลายรองจะทาหน้าที่ลดพื้นที่
ว่างในส่ วนของพื้นที่ที่ไม่โดดเด่น เช่นในส่ วนของก้นภาชนะ ก็มกั จะนากลุ่มลายดอกลอย ลักษณะ
ดอกต่างๆ ทั้งดอกมะเขือ ดอกแก้ว ดอกหญ้า ดอกรักเร่ เป็ นต้น ส่ วนพื้นที่ขอบภาชนะ ก็จะใช้กลุ่ม
ลายดอกเรี ยง เช่ น ลายกาบบัว ลายกาบบัวต่างเงาะ ลายเส้นไหม ลายจี๋หุบต่อดอก เป็ นต้น ไปใช้
เพื่อให้งานสมบูรณ์สวยงาม

ภาพที่ ๑๓๒ ลายดอกลอย บริ เวณก้นขัน

๑๗๓

ภาพลายเส้นที่ ๗๐ กลุ่มลายดอกทรงกลม ที่ใช้สาหรับผูกลายในภาชนะใหญ่ๆ โดยจะนามาผสมกับลายดอกเงาะ

๑๗๔

เมื่อทราบถึงชนิ ดและกลุ่มของเครื่ องประกอบลาย ว่ามีสิ่งใดเป็ นส่ วนประกอบบ้าง จะได้กล่าวถึ ง
การขูดลายหรื อผูกลายว่ามีวธิ ี การอย่างไร
๕.๕.๒ เกณฑ์การใช้ลายขูด
การขูดลาย มีวธิ ี ผกู ลาย คือ การเลือกเอากลุ่มลายดอก และใบเชื่อมลายวางติดต่อสลับกันไปบนเถา
ลาย ใช้ตวั ใบเล็กบ้างใหญ่บา้ งและดอกที่ใช้ก็ทาเช่นกัน ให้มีลกั ษณะของดอกตูบ ดอกแรกแย้ม และดอกบาน
ยกเว้นกลุ่มลายดอกกุหลาบ ในโครงสร้างจะมีเพียงดอกบาน ให้มีดอกช่ อเดี่ยวดอกช่อคู่สลับกับใบและช่ อ
ก้าน หรื อใช้กาบสลับกัน แต่อย่าขูดลายที่มีวิถีเหมือนกันอยูต่ ิดกัน หรื อเอาตัวใบและช่อก้านเหมือนกันต้อง
พยายามใช้ใบหรื อช่อก้านที่ไม่เหมือนกันเอามาใช้ เมื่อถึงตอนยอดสุ ดของขดหรื อยอดสุ ดของเถา ก็ใช้ตวั ใบ
หรื อตัวช่อดอกตูมใส่

ภาพลายเส้นที่ ๗๑ ส่วนประกอบลายจี๋หุบ

ภาพลายเส้นที่ ๗๒ ตัวอย่างการผูกลายจี๋หุบ

๑๗๕

ภาพลายเส้นที่ ๗๓ ส่วนประกอบลายดอกเงาะ

ภาพลายเส้นที่ ๗๔ ตัวอย่างการผูกลายช่อลายดอกเงาะ

๑๗๖

ภาพลายเส้นที่ ๗๕ ส่วนประกอบลายดอกบัว

ภาพลายเส้นที่ ๗๖ ตัวอย่างการผูกลายช่อดอกบัว

๑๗๗

ภาพลายเส้นที่ ๗๗ ส่วนประกอบและตัวอย่างการผูกลายช่อดอกพวงแสด

๑๗๘

การเขียนลายหรื อผูกลายชนิดใดก็ตาม ไม่วา่ จะอยูใ่ นภาชนะรู ปทรงใด จะต้องรู ้ถึงกฎเกณฑ์ค่านิ ยม
และองค์ประกอบในการเขียนลายหรื อผูกลายที่ดีและงามนั้นว่ามีขอ้ ปฏิบตั ิอย่างไร โดยได้สรุ ปออกมาดังนี้
๑. ที่ออกลายหรื อ ที่ออกเถาลาย การขูดลายไม่วา่ จะเป็ นลายหลัก หรื อลายรองก็ตามจะต้อง
มีที่ ออกลาย จะขูดลายขึ้ นมาโดยที่ ไม่ส นใจพื้ นที่ ไม่ ได้ เช่ น แก้วน้ า ขันน้ า ก๊ อกน้ า ตรงกลาง
บริ เวณก้นจะมีที่ออกลายโดยใช้ลายดอกลอย เช่น ดอกมะเขือ ดอกแก้ว ดอกหญ้า ดอกรักเร่ เป็ นต้น
หรื อการขูดลายขันโอที่มีขนาดพื้นที่ๆใหญ่ ก็จะเลือกใช้กลุ่มลายดอกลอยทรงกลม เช่นดอกกุหลาบ
แบบต่างๆ ดอกพุดตาน มาเรี ยงร้ อยกับลายบานใบและดอกเงาะ โดยไม่นิยมนาลายฆ่าเติ้กมาใช้
เนืองจากขนาดพื้นที่ๆใหญ่ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความคิดในการขูดลายและความเห็นงามของช่าง

ภาพลายเส้นที่ ๗๘ ลายดอกเมือง ในกลุ่มดอกลอย

ภาพที่ ๑๓๓ ลายดอกลอย บริ เวณก้นขัน

๑๗๙

ภาพที่ ๑๓๔ ลายดอกกุหลาบแซมดอกจี๋หุบ ซอนดอกเงาะ บนขันหมาก

ภาพที่ ๑๓๕ ลายดอกกุหลาบ ช่อก้าน ใบและเถาลาย บนขันโอ

๑๘๐

๒. เถาลาย เมื่อมีที่ออกลายแล้วจึงร่ างเถาลายให้ออกจากที่ออกลาย โค้งขดไปตามรู ปทรง
ของภาชนะ ข้อระวังในการเขียนเถาลาย ไม่วา่ จะเป็ นเถาเลื้อย เถาไขว้ เถาขด ก็ตาม ต้องขูดเถาลาย
ให้อ่อนโค้งได้รูปทรง อย่าให้เถาลายหักงอไม่วา่ เถาลายนั้นจะโค้ง กลม วงรี ถ้าเถาลายหักคดก็จะ
เสี ยรู ปลาย ซึ่งทาให้รูปแบบของลายขาดความสวยงามไป

ภาพลายเส้นที่ ๗๙ การเขียนเถาลายดอก

๓. ทรงดอก และ ทรงช่ อก้าน จะต้องอยู่ในลักษณะทรงที่งดงามตลอดจนการแบ่งตัวลาย
ต้องมีความครบถ้วน ถึงแม้ตวั ดอก ใบ ช่อก้านจะยืดสู งหรื อย่อให้ส้ ัน ก็ตอ้ งอยูใ่ นรู ปลักษณะที่งาม
การเขียนช่อก้านต่างๆ ก็เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าช่อก้านนั้นจะม้วนทางไหน ก็ตอ้ งพยายามรักษาให้อยู่
ในรู ปทรงของภาชนะนั้นไว้
๔. ช่ องไฟพื้น(สี แดง) การจัดช่ องไฟพื้นเป็ นสิ่ งสาคัญมากในการขูดลายเครื่ องเขิน เพราะ
การพิจารณาดูลายขูดจะเห็นช่องไฟพื้นก่อนเป็ นสิ่ งแรก ถัดมาก็คือเถาลาย ถ้าช่องไฟพื้นดี เถาลาย
ดี ถึ งแม้ว่าการขูดลายดอก ช่ อก้าน และใบไม่ดี เมื่ อมองผ่านแล้วจะเห็ นว่าลายนั้นงาม หรื อถ้า
ช่องไฟพื้นระหว่างตัวดอก ช่ อก้าน ใบและเถาลาย มีระยะไม่เท่ากันในภาพรวม มีถี่ ๆ ห่ าง ๆ ลาย
นั้นก็ดูไม่ส วยงาม ฉะนั้นในการขูดลายเครื่ องเขิน การเข้าใจและรักษาช่ องไฟพื้ นจึ ง นับเป็ นสิ่ ง
สาคัญพอๆ กับเถาลาย
๑๘๑

ภาพที่ ๑๓๖ ลายดอกกุหลาบ ช่อก้าน ใบและเถาลาย ที่แบ่งช่องไฟด้วยก้านดอกตูม

การสร้างช่องไฟในลายเครื่ องเขินนี้ ก็จะนิ ยมใช้ลายรอง คือลายฆ่าเติ้ก กับลายดอกเงาะ มา
ผสมกันระหว่างตัวดอก ช่อก้าน ใบและเถาลาย ซึ่ งอย่างที่กล่าวไว้ขา้ งต้นแล้วว่า การเลือกใช้สองลาย
รองเพื่อสร้างให้ช่องไฟเด่น ให้เลือกใช้ให้ถูกกับการเลือกดอกลายหลัก และไม่นาลายรองสองลายนี้
มาใช้ดว้ ยกันอย่างเด็ดขาด
๕. น้ าหนักมือในการขูดเส้น คือ ในการขูดลายนั้น ต้องใช้แรงของน้ าหนักมือพอสมควร
เพราะถ้าขูดเส้นตื้นเกินไป เวลาถมชาดแล้วขัด เส้นลายก็จะจางเนื่ องจากชาดเข้าไปถมในร่ องขูดใน
ปริ มาณที่นอ้ ย หรื อถ้าขูดลายใช้แรงขูดมากเกินไปจะทาให้เถาลายหักงอ เพราะถ้าเถาลายหักคดก็จะ
เสี ยรู ปลาย และอาจจะทาให้พ้นื ของยางรักที่ฉาบผิวภาชนะนั้นๆ แตกกะเทาะออกมา
๖. ลู กเล่น คือ การประดิ ษฐ์พลิ กแพลงส่ วนต่างๆ ของลายให้สวยงามน่ าดู ยิ่งขึ้น เช่ น การ
ประดิษฐ์ลายดอก ช่ อก้าน ใบและเถาลาย อยู่ภายในตัวลายก็จะสวยงาม นอกจากนี้ ยงั มีการใช้เถา
ซ้อน เพื่ อให้เกิ ดมิ ติก ับ ลาย หรื อการสอดแซมตัวสั ตว์ เช่ นนก กระรอกไปในลายขูดกลุ่ ม พันธุ์
พฤกษา หรื อบางชิ้นอาจจะมีตราโลโก้ของเจ้าของชิ้นงานที่สั่งทาก็ได้ โดยการออกแบบลายนี้ ไม่จดั
อยูใ่ นหมวดบังคับการผูกลายแต่ประการใด อาจจะใส่ หรื อไม่ใส่ ก็ได้ แล้วแต่สติปัญญาภูมิความรู ้
และความชานาญของช่าง

๑๘๒

ภาพที่ ๑๓๗ ลายดอกกุหลาบ สอดแทรกลายนกยูง บนฝาแอ๊บหมากเครื่ องเขิน

ภาพที่ ๑๓๘ การสอดแทรกโลโก้ บนฝาแอ๊บหมากเครื่ องเขิน

๑๘๓

ภาพที่ ๑๓๙ การสอดแทรกโลโก้ บนฝาแอ๊บหมากเครื่ องเขิน

การเขียนลายหรื อผูกลายเครื่ องเขินที่ดีและให้ส วยงามนั้น จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ ๖
ประการดังที่กล่าวมา ถ้าขาดองค์ประกอบอันใดอันหนึ่ งไปก็ยงั เป็ นลายที่ยงั ไม่สมบูรณ์ ฉะนั้นการฝึ กหัด
เขียนลายหรื อขูด ลายในขั้นต้น ต้องปฏิ บตั ิ ตามกฎดังกล่ าว ถ้าสามารถปฏิ บตั ิ ตามกฏเหล่ านี้ ได้ดีแล้ว จะ
สามารถขูดลายได้เป็ นอย่างดี
๕.๖ เทคนิคพิเศษที่พบ
ในการเก็บข้อมูล การศึกษาและรวบรวมรู ปแบบลวดลายขูดโบราณ ของเครื่ องเขิน บ้านนันทาราม
เพื่อการอนุรักษ์และฟื้ นฟูผลิตภัณฑ์เครื่ องเขินจังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ ทาการเก็บตัวอย่างเครื่ องเขินโบราณ
กว่า ๙๐ ชิ้น และคัดเลือกเอาชิ้นที่มีลายงดงามและเป็ นตัวอย่างในการศึกษา ๕๗ ชิ้น โดยเก็บจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ ทั้งในจังหวัดเชี ยงใหม่ จังหวัดลาพูน และจังหวัดลาปาง แต่พบเทคนิ คพิเศษจานวน ๑ ชิ้น ที่น่าสนใจ
และค่อนข้างพบเห็นได้ยาก
เครื่ องเขิ นชิ้ นดังกล่ าว คื อกล่ องบุ หรี่ หรื อหี บหมากที่ สั่งทาจากบ้านนันทาราม เพื่อส่ งให้ขุนนาง
ข้า หลวงสยามที่ ช อบงานเครื่ องเขิ นของมณฑลพายัพ กล่ องดังกล่ าว ปั จจุ บ นั มี คุ ณจุ ฑ ารั ตน์ ขาศิ ริเป็ นผู ้
ครอบครอง โดยคุณจุฑารัตน์ได้เล่าว่า “.... กล่องใบดังกล่าว ได้มาจากการซื้ อขายกับพ่อค้าชาวกรุ งเทพ โดย
ได้สอบถามประวัติว่า เค้าได้ไปซื้ อของเก่าจากบ้าน พลเอกพระยาวิเศษสิ งหนาท ซึ่ งตามประวัติ ตอนท่าน
ขึ้นมารับราชการที่หัวเมืองเหนื อใหม่ๆ ยศร้อยเอกขุนสรวุฒิสมรรถ ในตาแหน่ งผูร้ ้ ังผูบ้ งั คับการกรมทหาร
๑๘๔

ปื นใหญ่ กรมทหารปื นใหญ่ที่๘ เมืองเชี ยงใหม่ มณฑลพายัพ ในปี พ.ศ. ๒๔๓๑ ซึ่ งต่อมาได้เลื่ อนยศเป็ น
หลวงอาวุธอรรคนี โดยท่านอาจจะชอบงานเครื่ องเขินของชาวเชียงใหม่ จึงสั่งทาหี บหมากใบนี้ข้ ึนมา

ภาพที่ ๑๔๐ หี บหมากเทคนิคพิเศษ

ภาพที่ ๑๔๑ การสอดแทรกโลโก้ บนฝาหีบหมากเครื่ องเขิน

๑๘๕

หี บหมาก หรื อหี บบุ หรี่ คื อกล่ องไม้ใส่ หมากและบุ หรี่ ส าหรั บพกพา ทาด้วยไม้ประกอบกันเป็ น
กล่อง ซึ่ งลักษณะรู ปแบบดังกล่าว ได้รับอิทธิ พลจากขุนนางชั้นผูใ้ หญ่ในราชสานัก หี บหมากใบดังกล่าวขูด
ลายดอกกุหลาบ เลื้ อยเป็ นเถาทั้งใบ ตรงกลางกล่องบริ เวณฝาเปิ ดขูดเป็ นตราโลโก้ ตัวอักษรสองตัวไขว้กนั
เทคนิ คพิเศษคือ เทคนิ คการถมสี ในลายขูด นอกจากจะถมสี แดงชาดในส่ วนที่เป็ นดอกกุหลาบแล้ว ยังมีการ
ถมสี อื่นๆเข้าไป คือถมสี เขี ยงตรงส่ วนที่เป็ นใบ และสี เหลื องตรงเกสรดอกและลายฆ่าเติ้กที่ใช้เป็ นพื้น ซึ่ ง
ลักษณะงานแบบนี้ ไม่ได้พบบ่อยนัก หรื อพูดได้วา่ ยังไม่เคยพบเห็นที่ไหนมาก่อน ซึ่ งรู ปแบบการใช้หลากสี
ดังกล่าวเป็ นเทคนิคพิเศษและคงใช้สาหรับบุคคลพิเศษ โดยการใช้สีถมหลายสี น้ ี พบว่าเป็ นที่นิยมมากในงาน
เครื่ องเขินพุกาม แต่จะมีกระบวนการที่แตกต่างกันกับเทคนิคที่ใช้บนหี บหมากใบนี้
เครื่ องเขินชิ้นนี้ จึงถือเป็ นงานที่มีความพิเศษและเป็ นตัวอย่างที่ดีในการใช้เทคนิ คที่ไม่พบกับเครื่ อง
เขินชิ้นไหนมาก่อน ซึ่ งเมื่อดูจากประวัติประกอบถือว่าหี บหมากใบนี้มีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ อีกด้วย

๑๘๖

บทที่ ๖
การพัฒนาสร้ างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ เครื่ องเขิน และเผยแพร่ องค์ ความรู้
หลังจากที่ได้มีการเก็บรวบรวมลวดลายโบราณจากเครื่ องเขินยุคเก่า เพื่อนากลับไปให้ช่างภายใน
ชุมชนเรี ยนรู ้และกลับมาขูดลายแบบเดิม แล้ว ในบทนี้ เป็ นการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ให้มีอตั ลักษณ์ ต่อยอดจาก
องค์ความรู ้เดิม โดยการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่ องเขิน นั้น เป็ นขั้นตอนของการทาต้นแบบ เพื่อ
เป็ นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่ องเขินเมืองเชียงใหม่ในอนาคต
โดยเน้นขั้นตอนให้คนในชุมชน โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น ใน
ฐานะเป็ นส่ วนหนึ่ งของผูส้ านต่อมรดกทางวัฒนธรรมชุ มชน ให้มีส่วนรับรู ้ และรักษาในเรื่ องต่างๆที่เกิ ดขึ้น
โดยมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
๖.๑ การเก็บข้อมูลพื้นฐาน สภาพปั ญหาทางการตลาด และความต้องการของผูป้ ระกอบการและ
ชุมชน
๖.๒ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อใช้ในการทาต้นแบบ
๖.๓ การทดลองทาผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ
๖.๔ การเผยแพร่ องค์ความรู ้
โดยมีรายละเอียดดังนี้
๖.๑ การลงพื้นที่ภาคสนาม เข้าไปคลุ กคลี และมี ปฏิ สัมพันธ์ กบั ชุ มชนด้วยตนเอง เก็บข้อมู ล
พื้นฐาน สภาพปั ญหาทางการตลาด และความต้องการของผูป้ ระกอบการและชุ มชนเป็ นรายบุคคลเพื่อการ
เก็บรวบรวมข้อมูล จานวน ๑๒ คน ดังนี้
กลุ่มผูร้ ู ้ (Key Informant) ได้แก่ กลุ่มผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถที่จะให้ขอ้ มูลอันเป็ นประโยชน์และ
ถูกต้อง ได้แก่
- ผูเ้ ชียวชาญด้านเครื่ องเขิน จานวน ๒ คน
- นักท่องเที่ยว จานวน ๕ คน
- คนในชุมชน กลุ่มผูป้ ระกอบการทาเครื่ องเขินในพื้นที่ที่ทาการศึกษา จานวน ๕ คน
อาจารย์วิถี พานิ ช พันธ์ ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นเครื่ องเขิ นในภู มิ ภาคอุ ษ าคเนย์ก ล่ า วว่า “.....ในเอเชี ย มี
ประเทศที่ทาเครื่ องเขินเยอะ ทั้งเวียดนาม อินโดนิ เชี ย พม่า จีน และญี่ปุ่น และทุกประเทศก็พยายามพัฒนา
งานหัตถกรรมเครื่ องเขินให้เป็ นงานหัตถกรรมอันทรงคุณค่าและมูลค่าได้ เพราะเค้าใช้วตั ถุดิบเดิม ใช้ยางรัก
และชาดจริ ง ทาให้คุณค่ายังอยู่กบั งานหัตถกรรมนั้นๆ มูลค่าไม่ตอ้ งพูดถึ ง เพราะมันอีอยู่ในตัวของมันแล้ว
โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น เครื่ องรักของเค้าแพงมาก และนักท่องเที่ยวก็ยงั ไปแห่กนั ซื้ อ หรื อที่เครื่ องรักที่พุกาม
๑๘๗

มัณฑเลย์ ของพม่า เค้าอยู่ได้เพราะใช้ขิงจริ ง กระบวนการเดิ มๆ ในทางกลับกันก็มีดีไซด์ใหม่ๆแต่ทาใน
กระบวนการเดิมๆ.....”
คุ ณมยุเรศ เดชาพงษ์ กล่าวถึ งเครื่ องเขิ นนันทารามว่า “.... เป็ นงานที่คลาสสิ กของงานหัตถกรรม
เชี ยงใหม่ แต่เครื่ องเขินมันได้ตายไปกับการใช้สีมาเพ้นท์และการทาลายรดน้ า หรื อบางครั้งเครื่ องเขิน เป็ น
เครื่ องเขินสี น้ ามัน เสน่ ห์ตรงนี้ มนั หมดไป ลายขูดคือเสน่ห์และอัตลักษณ์ของเครื่ องเขินนันทาราม...” และ
เมื่อถามต่อว่า ถ้ามีแหล่งผลิ ตและรับสั่งทาเครื่ องเขิ นนันทารามได้จะสนใจไหม คุ ณมยุเรศ สนใจมากถ้ามี
แหละผลิต และสามารถทาเครื่ องเขินลายขูดแบบนันทารามกลับมาอีกครั้ง
ในการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเรื่ องเครื่ องเขิน จากผูเ้ ชี่ยวชาญ สามารถมองเห็นได้ถึงคุณค่าของเครื่ อง
เขินขึ้นอยู่กบั วัสดุที่นามาทา ต้องเป็ นรักจริ ง ชาดจริ ง ถึ งจะมีคุณค่าตามมา ดังนั้นสิ่ งที่นามาเป็ นหลักในการ
พัฒนาสิ่ งแรกคือวัสดุที่ใช้ และเทคนิควิธีเดิมของเครื่ องเขินนันทาราม
การศึกษาข้อมูลภาคสนาม สัมภาษณ์นกั ท่องเที่ยวที่มาเดินถนนคนเดินวัวลาย เมื่อถามว่ารู ้จกั เครื่ อง
เขินไหม มีคนรู ้จกั เพียง ๒ คนเดียว คิดเป็ นร้อยละ ๔๐ ซึ่ งเมื่อสอบถามต่อว่าต้องการซื้ อเครื่ องเขินกลับไป
ไหมเพื่อเป็ นของที่ระลึก จุดนี้มีคาตอบหลายประเด็นที่น่าสนใจ ดังขยายความได้ดงั นี้
- เครื่ องเขินมีราคาแพง ไม่สามารถซื้ อเป็ นของฝากได้
- มีขนาดที่ใหญ่ เมื่อเทียบกับที่ข้ นั หนังสื อหรื อพวงกุญแจดุนลายอลูมิเนียมที่มาขายทัว่ ไปตาม
ถนนคนเดินวัวลาย
- มันไม่ใช่เครื่ องเขินที่ใช้รักจริ ง แต่เป็ นสี น้ ามันเพ้นท์ลาย ไม่สวยและไม่ละเอียด
- ซื้ อเครื่ องเขินไปแล้วนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันไม่ได้
- ถ้ามีแหล่งผลิต ที่ใช้เทคนิคโบราณ ก็จะสั่งทาผลิตภัณฑ์ที่ตนนาไปใช้ได้
- ถ้ามี ขนาดเล็ก พกพาสะดวก เป็ นรัก ชาด จริ ง ราคาไม่สูงเกิ น ก็น่าสนใจซื้ อเป็ นของฝาก
ผูใ้ หญ่
จากการสัมภาษณ์ สามารถสรุ ปความคิดเห็นเรื่ องเครื่ องเขินจากนักท่องเที่ยว สามารถมองเห็นได้ถึง
ความต้องการที่ใช้เครื่ องเขินเป็ นของที่ระลึ ก ของฝาก แต่ตอ้ งมีขนาดที่พอดี ไม่ใหญ่มาก ราคาไม่สูง และ
สามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
จากข้อมูลเบื้องต้น ได้ไปนาเสนอให้กบั ผูป้ ระกอบการ ทั้งในส่ วนของร้ านวิชยั กุล ศูนย์การเรี ยนรู ้
บ้านแม่ครู นอ้ ย และร้านประเทืองเครื่ องเขิน โดยผูป้ ระกอบการให้ความเห็นว่า
กลุ่มเครื่ องเขินชุ มชนวัดนันทาราม (วิชยั กุลเครื่ องเขิน) ได้สืบสานวิธีการทาเครื่ องเขินมาจากบรรพ
บุรุษชาวไทเขิน ที่อพยพมาจากเชียงตุง เมื่อ ๒๐๐ กว่าปี ก่อน โดยรากเหง้าคนสาคัญในการทาเครื่ องเขินของ
ชุ มชน และจังหวัดเชี ยงใหม่ คือ คุณยายจันทร์ เป็ ง วิชยั กุล หรื อ แม่อุ๊ย จันทร์ เป็ ง ที่ฝึกฝนให้หลายครัวเรื อน
ทาเครื่ องเขินกันอย่างแพร่ หลาย และได้ร่วมกับตัวแทนชุมชน จัดตั้งกลุ่มอาชี พเครื่ องเขินชุ มชนวัดนันทาราม
๑๘๘

(วิชยั กุลเครื่ องเขิน) เพื่อช่ วยสื บทอดสื บทอดภูมิปัญญาในการทาเครื่ องเขินให้กบั สมาชิ ก จนสร้ างชื่ อเสี ยง
อย่างแพร่ หลาย กลายเป็ นสุ ดยอด หนึ่ งตาบล หนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ (OTOP) ประจาจังหวัดเชี ยงใหม่ สิ่ งที่เป็ น
ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่ม คือการทาเครื่ องเขินตกแต่งด้วยลายรดน้ าเป็ นหลัก และปั จจุบนั มีการพัฒนารู ปแบบ
สิ นค้าจนเป็ นที่ยอมรับ สู่ ของใช้ในชี วิตประจาวัน และเข้าสู่ สินค้าที่คนรุ่ นใหม่ สามารถใช้ได้ ทั้งสิ นค้าเคส
โทรศัพท์มือถือ เคสไอแพด ไปจนถึง ทัมป์ ไดร์ฟ
ชาคริ ต สุ วรรณชมภู ผูบ้ ริ หารห้างหุ ้นส่ วนจากัด วิชยั กุลเครื่ องเขิน เป็ นทายาทรุ่ นที่ ๗ ของวิชยั กุล
เครื่ องเขิ น และเข้า มาบริ หารแบรนด์ป ระมาณ 5 ปี ที่ ผ่า นมา ได้มี ก ารปรั บ โฉมเครื่ องเขิ นครั้ งใหญ่ โดย
ต้องการสร้ างสิ นค้าเครื่ องเขิน เข้าถึ งลู กค้าได้ทุกกลุ่ม รวมถึ งคนรุ่ นใหม่ ดังนั้นเมื่ อมีการขยายกลุ่มสิ นค้า
เครื่ องเขิน ไปยังสิ นค้ากลุ่มไอที ทั้งเคสโทรศัพท์มือถือ เคสไอแพด ทัมป์ ไดร์ ฟ หรื อสิ นค้าไอทีต่างๆ รวมทั้ง
มีการนาวัสดุโพลีเมอร์ มาผสมใช้กบั งานไม้ เพื่อให้สินค้ามีความคงทน และมีสีที่ติดทนนานคงลวดลายไทย
ไว้ได้ยาวนาน จึงได้สินค้าแต่ละแบบที่มีเอกลักษณ์ และสิ นค้าในบางรายการมีชิ้นเดียวในโลก

ภาพที่ ๑๔๒ ลงชุมชนสัมภาษณ์ประธานกลุ่มอาชีพเครื่ องเขินชุมชนวัดนันทาราม (วิชยั กุลเครื่ องเขิน)

เอกลักษณ์ของ วิชยั กุลเครื่ องเขิน คือ การลงยางรัก ที่ใช้ยางรัก จากต้นรัก ที่มีอยูใ่ นธรรมชาติ มาลง
ในภาชนะของเครื่ องเขินที่ทามาจากไม้ ทาให้เครื่ องเขิน มีความทนทาน มีคุณสมบัติกนั น้ า และความชื้ น มี
ความมันวาวตลอดอายุการใช้งาน ถือเป็ นรายเดียวในประเทศไทยที่ใช้ยางรักจากธรรมชาติ และไม่มีสารเคมี
มีการวาดลวดลายบนเครื่ องเขินที่เป็ นลวดลายไทย ซึ่ งลักษณะการตกแต่งส่ วนใหญ่เป็ นลานรดน้ า จึงไม่มี
ความสนใจในการปรับใช้ลายขูดโบราณกับการออกแบบผลิตภัณฑ์เท่าทีควร
๑๘๙

จากสภาพปั ญหาต่างๆ ได้สอบถามร้านประเทืองเครื่ องเขิน พบว่าปั จจัยหลักคือโครงสร้างต้นทุนใน
การผลิตและแนวทางในการบริ หารต้นทุน ต้นทุนจากการผลิตเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นจากการซื้ อวัตถุ ดิบมา
เพื่อทาการผลิตให้เป็ นผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยวัตถุดิบทางตรงค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการผลิต จากการ
สัมภาษณ์ประธานกลุ่มร้านประเทืองเครื่ องเขิน เกี่ยวกับต้นทุนวัตถุดิบทางตรงในเรื่ องต้นทุนการซื้ อวัตถุดิบ
นัน่ คือยางรักที่แพงมาก รวมถึงชาดที่มีราคาแพงพอๆกัน ทาให้เมื่อผลิตออกมาแล้ว ราคาขายจึงสู งตาม เมื่อ
สิ นค้ามีราคาแพง จึงไม่มีใครซื้ อ ทาให้หันกลับมาใช้วสั ดุทดแทน ทั้งสี น้ ามันและสี ฝุ่น เพื่อลดค่าใช้จ่าและ
พอขายสิ นค้าได้บา้ ง

ภาพที่ ๑๔๓ สอบถามความคิดเห็นจากช่างและผูป้ ระกอบการร้านประเทืองเครื่ องเขิน

ส่ วนความเห็ นจากศูนย์การเรี ยนรู ้ บา้ นแม่ครู นอ้ ย พบว่าในปั จจุบนั นี้ เครื่ องเขินลายขูดนันทาราม มี
คนสามารถขูดลายได้เพียงสามคนเท่านั้น และศูนย์การเรี ยนรู ้บา้ นแม่ครู นอ้ ยก็เป็ นแหล่งรับสั่งทาตามออเดอร์
แต่ปัญหาอยู่ที่ราคาที่สูง เพราะทาจากรัก ชาด จริ ง และด้วยกระบวนการ วิธีโบราณที่ใช้เวลานาน จึงไม่ใช้
ผลิตภัณฑ์ที่วางขายตามท้องตลาดได้ เพราะของส่ วนใหญ่มีขนาดใหญ่ เช่น ขันหมาก ขันโอ พาน หี บผ้าไหม
เป็ นต้น และของส่ วนใหญ่ไม่ใช่สิ่งที่จะใช้ในชีวติ ประจาวันได้ จึงเป็ นเรื่ องปรกติที่ไม่มีใครซื้ อ
เมื่ อ ถามถึ ง การรั บ สั่ ง ท าตามออเดอร์ ว่า มี ปั ญ หาไหม แม่ ค รู น้อ ยบอกว่า “.....ปั ญหาไม่ ไ ด้อ ยู่ที่
การตลาด แต่อยูท่ ี่ราคาของวัตถุดิบที่สูง และคนทามีนอ้ ย ไม่พอต่อการสั่งทางานในแต่ละครั้ง งานเครื่ องเขิน
๑ ชิ้ น ใช้ เ วลาสั่ ง ท า ๖ เดื อ น กว่ า จะแล้ว เสร็ จ แต่ เ มื่ อ กระบวนการขู ด ลายช้ า ท าให้ ง านอื่ น ๆช้ า ตาม
กระบวนการ สิ่ งนี้เป็ นปั ญหาที่สุด...”
๑๙๐

ภาพที่ ๑๔๔ สอบถามความคิดเห็นจากแม่นอ้ ย นางดวงกมล ใจคาปั น

นอกจากนั้นต้นทุนยังไม่ได้คิดต้นทุนด้านเสี ยเวลา เพราะเวลาในการรอผลิตภัณฑ์น้ นั ขึ้นอยูก่ บั
สภาพภูมิอากาศด้วยส่ วนหนึ่งเพราะจะมีผลต่อการแห้งตัว และเซ็ตตัวของรัก และการเคลือบรัก
๖.๒ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อใช้ในการทาต้นแบบ
เมื่อได้ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์แล้ว ก็นามาวิเคราะห์ผล เพื่อจะนาเอาไปออกแบบผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ
เครื่ องเขินนันทาราม ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่และได้สอบถาม วิเคราะห์ ถึงรู ปแบบที่ควรจะเป็ นและทาได้จริ งร่ วมกับ
ผูป้ ระกอบการ ๒ แห่ ง คือ ร้านประเทืองเครื่ องเขิน และศูนย์การเรี ยนรู ้บา้ นแม่ครู นอ้ ย เพราะเป็ นสองแหล่ง
ที่ยงั สนใจและสามารถทาการผลิตเครื่ องเขินนันทารามได้อยู่
เมื่อราคากับขนาด เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการซื้ อขาย รวมถึ งการใช้ยางรัก และ
ชาด จริ ง และการออกแบบเพื่อใช้นาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้ นัน่ คือโจทย์ที่ตอ้ งพูดคุยร่ วมกัน โดยศูนย์การ
เรี ยนรู ้บา้ นแม่ครู นอ้ ย ได้เสนอให้มีสินค้าประเภทก๊อกควบน้ าต้น หรื อขันน้ าแบบภาคกลาง ซึ่ งจะมีขนาดเล็ก
และสามารถทาได้ในกระบวนการดังกล่าว เพื่อลดต้นทุนและมีขนาดเล็กสามารถซื้ อเป็ นของที่ระลึก ราคา
๘๐๐ – ๑,๐๐๐ เพื่อง่ายต่อการตัดสิ นใจ
ส่ วนร้านประเทืองเครื่ องเขิน ได้เสนอการทาแก้วน้ าแบบเครื่ องเขินนันทาราม ซึ่ งในอดี ตเคนมีการ
ทาอยู่บา้ งและได้หายไป จึงอยากนากลับมาทาใหม่ โดยเปลี่ ยนจากการสารโครงสร้ างเป็ นการกลึ งไม้แทน
เพื่อลดเวลาในการผลิตโครงสร้างของชิ้นงาน และย่นระยะเวลาในการถมยางรัก ซึ่ งในข้อเสนอนี้ มีการเห็ น
ด้วยกันทุกฝ่ าย
๑๙๑

ภาพที่ ๑๔๕ การขึ้นโครงโดยไม้ไผสาน ที่ใช้เวลาและทรัพยากรมนุษย์

นอกจากนี้ จากข้อมู ล การสั มภาษณ์ นัก ท่องเที่ ย วที่ ได้ ท าให้นึก ถึ ง เครื่ องเขิ นไปแล้วนาไปใช้ใ น
ชีวิตประจาวัน โดยให้มีขนาดเล็ก พกพาสะดวก เป็ นรัก ชาด จริ ง ราคาไม่สูงเกิน ก็น่าสนใจซื้ อเป็ นของฝาก
ผูใ้ หญ่ จึงได้เสนอให้ทาตลับเก็บของเล็กๆ เพื่อง่ายต่อการซื้ อขายและใช้วตั ถุดิบจริ งน้อยลงเพื่อลดต้นทุนการ
ผลิต สิ นค้าจะได้มีราคาที่ไม่สูงเกิน นักท่องเที่ยวสามารถซื้ อได้ในราคา ๓๐๐ – ๕๐๐ บาท ซึ่ งยังความเป็ นอัต
ลักษณ์เครื่ องเขินนันทารามไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
๖.๓ การทดลองทาผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ
จาการเสนอความคิดเห็นจากหลายๆฝ่ าย ทาให้มีขอ้ สรุ ปร่ วมกันถึ งรู ปแบบ ผลิ ตภัณฑ์ตน้ แบบ โดย
จะมีอยู่ ๓ ชิ้น คือ ๑)ขันน้ าเล็ก (ก๊อก) ๒)แก้วน้ า และ ๓) ตลับเล็ก ซึ่ งเหมาะสาหรับเป็ นของที่ระลึก ขนาด
กระทัดรัด และลดค่าจ่ายในการผลิต แต่ยงั คงไว้ซ่ ึ งอัตลักษณ์ของเครื่ องเขินนันทาราม สามาราถนาไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้ และราคาไม่สูงเกินไป ซึ่ งน่าจะตอบโจทย์กบั กลุ่มลูกค้าในยุคปั จจุบนั ซึ่ งจะมีกระบวนการ
และวิธีการผลิตดังนี้
๑๙๒

๑. ขั้นตอนการขึ้นโครงสร้าง
จากการสอบถามพบว่าการขึ้นโครงด้วยไม้สานนั้น ปั จจุบนั มีคนทาไม่เพียงพอและยังใช้
เวลานาน จึงอยากให้ปรับใช้เป็ นงานไม้กลึง ทั้งเป็ นการย่นระยะเวลาในการเตรี ยมผิวเครื่ องเขิน และ
ลดจานวนการใช้ยางรักได้ จึงเห็นพ้องต้องกันว่าใช้ไม้กลึงเป็ นโครงสร้างผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ

๒. หาแหล่งทาโครงสร้างผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ
ในการหาแหล่งกลึงไม้น้ นั ปั จจุบนั พื้นที่จงั หวัดเชียงใหม่ที่มีชื่อเสี ยงทางานกลึงไม้คือบ้าน
ตองกาย แต่งานบ้านตองกายจะเป็ นการรับทางานขนาดใหญ่ เช่น แจกัน พาน ขันโตก เป็ นต้น ซึ่งผู ้
ศึกษาดูแล้วไม่เหมาะกับการขึ้นต้อนแบบในการศึกษาครั้งนี้ จึงได้เลือกอีกสถานที่กลึงอีกแห่ง คือ
บ้านช่างคา อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ งที่แห่งนี้เน้นทางานฝี มี ละเอียดประณี ต โดยติดต่อช่าง
ตรี ในการขึ้นรู ปโครงสร้างงานต้นแบบดังกล่าว

ภาพที่ ๑๔๖ การขึ้นโครงการกลึงไม้

๑๙๓

ภาพที่ ๑๔๗ การกลึงไม้ ทาโครงงานต้นแบบ

๓. การคัดเลือกไม้ตามคุณสมบัติ
จากการศึกษา เราพบปั ญหาหารแตกของไม้หลังจากการกลึงขึ้นรู ปเสร็ จของผลิตภัณฑ์อื่น
เนื่องจากการกลึงมีความหนา ความบ้างของแต่ละชิ้นที่ไม่เท่ากัน และไม้ที่มาทาส่ วนใหญ่ จะเป็ นไม้
จามจุรี ไม่มะม่วงป่ า ไม้กระท้อน และไม้ตน้ ตีนเป็ ด หรื อต้นพญาสัตบรรณ ซึ่ งจะพบปั ญหาการ
แตกร้ าวของเนื้ อไม้เวลาหดตัว จึงได้สอบถามช่ างถึ งงานที่ เราจะสร้ างต้อนแบบขึ้ นมา และสภาพ
ปั ญหาของเนื้ อไม้ต่างๆ ช่ า งตรี จึง ลองใช้ไม้แคนา ซึ่ งเป็ นขั้นตอนการทดลองครั้ ง แรก เพราะได้
สังเกตคุณสมบัติของไม้วา่ น่าจะนามาปรับใช้กบั งานขึ้นโครงสร้างผลิตภัณฑ์ที่นาไปทาเครื่ องเขินได้
เพราะมีความเหนี ยวและยืดหยุน่ ดี นอกจากนี้ เนื้ อไม้อ่อนกลึงขึ้นรู ปได้ ซึ่ งโครงสร้างงานต้นแบบที่
ออกมา ถือว่าประสบผลสาเร็ จเป็ นอย่างดี

๑๙๔

ภาพที่ ๑๔๘ แก้ว และขันน้ า งานต้นแบบที่ทาจากไม้แคนา

ภาพที่ ๑๔๙ ตลับเล็ก งานต้นแบบที่ทาจากไม้ขนุน

๑๙๕

๔. การทารัก ขูดลาย ทาชาด
เมื่อโครงสร้างงานต้นแบบสาเร็ จแล้ว ก็มาถึงกระบวนการทารักรวมกันทั้งหมด ๓ ครั้ง ใช้
เวลาครั้งหนึ่ ง ๒ อาทิตย์ รวม ๖ อาทิตย์ จากนั้นนาไปขูดลาย ใช้เวลา ๑ อาทิตย์ จากนั้นทิ้งไว้ให้ผิว
รักแห้งอีกครั้ง ใช้เวลา ๑ อาทิตย์ ก่อนจะนาไปถมชาด แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง ๓ อาทิตย์ จากนั้นนาไปขัด
และเช็ดยางรักใสเคลือบผิว ซึ่ งรวมกระบวนการทั้งหมดเป็ นเวลาประมาณ ๓ เดือน ซึ่ งช่วงที่ทดลอง
นั้นเป็ นช่วงฤดู ฝน จึงสามารถทาให้ยางรักแห้งไวได้ ซึ่ งถ้าเป็ นฤดูร้อน หรื อฤดูหนาว กระบวนการ
ทั้งหมดเป็ นเวลาประมาณ ๖ เดือน จนเป็ นชิ้นงานต้นแบบของการศึกษาครั้งนี้

ภาพที่ ๑๕๐ กระบวนการทารัก บนงานต้นแบบ

ภาพที่ ๑๕๑ กระบวนการขูดลาย

๑๙๖

๕. การกาหนดราคา
ผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ โดยจะมีอยู่ ๓ ชิ้น คือ ๑)ขันน้ าเล็ก (ก๊อก) ๒)แก้วน้ า และ ๓) ตลับเล็ก
ซึ่ งเหมาะสาหรับเป็ นของที่ระลึก ขนาดกระทัดรัด และลดค่าจ่ายในการผลิต แต่ยงั คงไว้ซ่ ึ งอัตลักษณ์
ของเครื่ องเขินนันทาราม โดยในเบื่องต้นผูป้ ระกอบการ(แม่ครู นอ้ ย) ได้กาหนดราคาจาหน่างดังนี้
๑) ขันน้ าเล็ก (ก๊อก)
ราคา ๗๐๐ บาท
๒) แก้วน้ า
ราคา ๑,๐๐๐ บาท
๓) ตลับเล็ก
ราคา ๕๐๐ บาท
ซึ่ งต้องอาศัยทีมการตลาดช่วยการจาหน่ายสิ นค้าต่อไปในอนาคต

ภาพที่ ๑๕๒ ตลับเล็ก ผลิตภัณฑ์งานต้นแบบ

๑๙๗

๖.๔ การเผยแพร่ องค์ความรู ้
หลังจากได้ขอ้ มู ลขั้นตอนการทาเครื่ องเขิ น ประวัติความเป็ นมา กระบวนการในการทา
เครื่ องเขินแบบโบราณ(ฮายลาย) ของจังหวัดเชี ยงใหม่ ว่าลักษณะลวดลายในอดีตเป็ นอย่างไร แบบแผนของ
ลวดลายตลอดจนชื่อที่ใช้เรี ยกลวดลายต่างๆ เป็ นอย่างไร ตลอดจนพัฒนาการของลวดลายเครื่ องเขินบ้านนัน
ทารามที่สืบทอดต่อเนื่ องจากอดีตจนถึงปั จจุบนั ว่ามีพฒั นาการอย่างไร เพื่อเผยแพร่ องค์ความรู ้และถ่ายทอด
ให้สาธารณะชนทัว่ ไปเห็ นถึ งคุ ณค่าและความสาคัญ จึงได้จดั กิ จกรรม ๒ กิ จกรรม ในการเผยแพร่ ความรู ้
ดังกล่าว ดังนี้
๖.๔.๑ การจัดกิจกรรมลงชุมชนทาเครื่ องเขิน
โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้ชกั ชวนผูท้ ี่สนใจ ลงไปดูกระบวนการทาเครื่ องเขินในชุ มชนนันทา
ราม ที่บา้ นแม่ครู นอ้ ย ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อให้ชาวบ้าน นักศึกษา และบุคคลภายนอก
ได้รับรู ้และเข้าใจกระบวนการผลิ ตงานเครื่ องเขินแต่ลพขั้นตอนว่าเป็ นอย่างไร เพื่อกระตุน้ ความสนใจและ
ปลูกจิตสานึกของคนในชุมชนและเยาวชนรุ่ นใหม่ให้ตระหนักถึงคุณค่าและการอนุ รักษ์ดูแลรักษา หวงแหน
มรดกทางภูมิปัญญาในชุมชนของตนเอง รวมถึงการอนุ รักษ์ รักษางานหัตถกรรมเครื่ องเขินบ้านนันทาราม
โดยมีเด็กในชุมชนเข้าร่ วมกิจกรรม ๓ คน นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑๕ คน และบุคคลภายนอก ๔ คน

ภาพที่ ๑๕๓ ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเรี ยนรู ้วธิ ีการกรองรัก

๑๙๘

ภาพที่ ๑๕๓ ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเรี ยนรู ้กระบวนการขูดลาย

ภาพที่ ๑๕๔ ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการช่วยกันทารักงานต้นแบบ

๑๙๙

ภาพที่ ๑๕๕ ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเรี ยนรู ้ชื่อและประเภทลวดลายขูดโบราณ

ภาพที่ ๑๕๖ ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการช่วยกันทารัก

๒๐๐

ภาพที่ ๑๕๗ ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฝึ กหัดการขูดลายเครื่ องเขิน

ภาพที่ ๑๕๘ แม่ครู ดวงกมล ใจคาปั น สาธิตการทาเครื่ องเขิน

๒๐๑

นอกจากนี้ ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการได้ทดลองทาเครื่ องเขินในแต่ละขั้นตอน ซึ่ งทุกคนให้ความ
สนใจและรับรู ้ถึงคุณค่าและความสาคัญ หลังจากกระบวนการดังกล่าวแล้วเสร็ จ ถือเป็ นหนึ่ งกิจกรรมเล็กๆ ที่
พอสามารถเผยแพร่ องค์ความรู ้เรื่ องเครื่ องเขินได้บา้ ง

๖.๔.๒ การจัดนิทรรศการเครื่ องเขินในวัฒนธรรมล้านนาและงานพุทธศิลป์ ล้านนา
กิ จกรรมนิ ทรรศการเครื่ องเขินในวัฒนธรรมล้านนาและงานพุทธศิลป์ ล้านนา ได้จดั ขึ้นที่
ศูนย์วฒั นธรรมล้านนา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างเดือน มิถุนายน – ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อ
เผยแพร่ กระบวนการทาเครื่ องเขินในชุ มชนนันทาราม ให้กบั นักศึกษา และบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ได้รับรู ้และเข้าใจ โดยในการจัดแสดงได้ทาเป็ นบอร์ ดนิ ทรรศการ ประกอบกับจัดแสดงเครื่ อง
เขินของจริ ง เพื่อให้ได้เห็นและเข้าใจโดยแท้จริ ง โดยมีบรรยากาศภายในงานดังนี้

ภาพที่ ๑๕๙ แขกผูม้ ีเกียรติ ร่ วมเข้าชมนิทรรศการ

๒๐๒

ภาพที่ ๑๖๐ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่ วมนิทรรศการเครื่ องเขินและงานพุทธศิลป์ ล้านนา

ภาพที่ ๑๖๑ นิทรรศการเครื่ องเขินในวัฒนธรรมล้านนา

๒๐๓

ภาพที่ ๑๖๒ ผูศ้ ึกษาทาการแลกเปลี่ยนความรู ้ซ่ ึงกันและกัน ระหว่างนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

๒๐๔

บทที่ ๗
บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาและรวบรวมรู ปแบบลวดลายขูดโบราณ ของเครื่ องเขิน
บ้ านนันทาราม เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้ นฟูผลิตภัณฑ์ เครื่ องเขินจังหวัดเชียงใหม่
เครื่ องเขิ นเป็ นงานศิ ลปกรรมอีกอย่างหนึ่ งของล้านนาและเป็ นสิ่ งของเครื่ องใช้ ที่ เกี่ ยวข้องอยู่ใน
ชี วิตประจาวันของชาวล้านนาในอดี ตเป็ นอย่างมาก จนอาจจะกล่ าวได้ว่าเครื่ องเขิ นนั้นเป็ นผลิ ตผลทาง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวติ และแสดงถึงคุณลักษณะของชาวล้านนาได้เป็ นอย่างดี และเมื่อพูดถึงเครื่ อง
เขินเชี ยงใหม่หรื อเครื่ องเขินนันทาราม งานหัตถกรรมที่มีโครงสร้างเป็ นไม้ไผ่สานลายขัดด้วยเส้นตอก จน
ได้รูปทรงตามความต้องการ โดยไม่ตอ้ งมี การดามโครงไม้ให้แข็ง จากนั้นทารั กสมุ กแล้วขัดก็จะได้รูป
ภาชนะที่ค่อนข้างเรี ยบเกลี้ยงบาง และมีน้ าหนักเบาการตกแต่งของเครื่ องเขิน ชนิ ดนี้ มีลกั ษณะเด่นที่นิยมการ
ขูดขีดลวดลายประดับ หรื อภาษาพื้นถิ่ นว่า “ฮายลาย ฮายดอก” ซึ่ งปั จจุบนั การทาหัตถกรรมเครื่ องเขินใน
ชุ มชนนันทาราม พบได้เพียงภายในชุ มชนนันทารามเพียง ๓ แห่ งเท่านั้น ที่ยงั คงมีการสื บทอดอยู่ ซึ่ งใน
อนาคตน่ า จะมี ก ารสานต่ อ เรื่ อ งการสื บ สาน และรื้ อฟื้ นการท าเครื่ อ งเขิ น นัน ทาราม โดยสามารถน า
กระบวนการที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปปรับใช้ต่อไป
บทสรุ ปของการทางาน
ในบทนี้ จะเป็ นบทสรุ ปการศึกษาและรวบรวมรู ปแบบลวดลายขูดโบราณ ของเครื่ องเขิน บ้านนันทา
ราม เพื่อการอนุ รักษ์และฟื้ นฟูผลิตภัณฑ์เครื่ องเขินจังหวัดเชี ยงใหม่ จากการศึกษาวิถีชีวิต สภาพแวดล้อม
และสังคมวัฒนธรรมของชุ มชนนันทารามอยูใ่ นรู ปแบบของชุ มชนเมือง เพราะความเจริ ญที่เข้ามาสู่ และเป็ น
เส้นท่องเที่ยวหลัก ที่เชื่อมต่อกับชุมชนวัวลาย นอกจากนี้ชุมชนตั้งอยูใ่ นตัวเมือง และกาลเวลาที่เปลี่ยนไปทา
ให้วฒั นธรรม วิถีชีวติ ประเพณี ภูมิปัญญาเดิมของความเป็ นไทเขินไม่หลงเหลืออยู่ ด้วยการเข้ามาของสังคม
ที่ อยู่ในเขตเทศบาลเมื อง เหลื อเพียงงานหัตถกรรมเครื่ องเขิ นเท่านั้น ที่ ยงั พอเป็ นอัตลักษณ์ ชุมชนได้บา้ ง
สามารถนามาอธิ บายบ่งบอกเรื่ องราวความเป็ นไทเขินเป็ นของชุ มชนในพื้นที่อยู่ แต่ปัจจุบนั เครื่ องเขินใน
แบบเขินแท้ก็ลดหายไปมากกว่า ๘๐ เปอร์ เซ็นต์ เหลือเพียงแค่ชื่อ แต่วสั ดุ เทคนิ ควิธีการ ถูกปรับให้เข้ากับยุค
สมัยปั จจุบนั จนทาให้คุณภาพและคุ ณค่าของงานหัตถกรรมเครื่ องเขินลดน้อยถอยลงเป็ นอย่างมาก เพราะ
วัสดุที่ใช้ในการผลิตวัสดุ หลักของการผลิตคัวฮักคัวหางคือ ยางรัก ซึ่ งในปั จจุบนั นี้ หายากและราคาแพงมาก
บางครั้งมีเศษขยะ เช่น กิ่งไม้ เปลือกไม้ และใบไม้ปะปนอยูใ่ นยางรัก ต้องกรองเอาเศษขยะออกทาให้ได้ยาง
รักน้อยลง ประกอบกับยางรักเป็ นพืชที่มีพิษและเป็ นอันตราย

๒๐๕

จากเหตุผลดังที่กล่าวมานี้ ทาให้มีการนาวัสดุอื่นเข้ามาแทนที่ยางรักในขั้นตอนการผลิตบางตอนเช่น
การรองพื้นวัสดุ ซึ่ งเป็ นขั้นตอนของการตกแต่งพื้นผิวให้เรี ยบ วัสดุ ที่ใช้ในการรองพื้นคือ สมุกรัก ซึ่ งเป็ น
ส่ วนผสมระหว่างขี้เถ้าจากหญ้าคากับยางรัก แต่ในปั จจุบนั ช่างผลิตได้มีการปรับเปลี่ยนส่ วนผสมของสมุกรัก
โดยใช้วสั ดุที่หาง่ายมากขึ้น เช่น กลุ่มช่ างบ้านนันทารามแม้จะยังใช้ยางรักอยูแ่ ต่เปลี่ยนจากขี้เถ้าจากหญ้าคา
มาเป็ นดินสอพอง ซึ่ งวัสดุทดแทนดังกล่าวหาได้ง่ายกว่าและกระบวนวิธีการที่ง่ายกว่า แต่ก็แตกกระเทาะง่าย
กว่า เมื่อเทียบกับสมุกรัก ที่มีส่วนผสมระหว่างขี้เถ้าจากหญ้าคากับยางรัก
การศึกษาขั้นตอนการผลิตเครื่ องเขินนันทาราม
สิ่ งหนึ่ งที่สาคัญในการศึกษาครั้งนี้ คื อกรรมวิธีในการทาเครื่ องเขินโบราณ อันเป็ นอัตลักษณ์ ของ
เครื่ องเขินเชียงใหม่ จะต้องมีวสั ดุอุปกรณ์ดงั นี้
๑. โครงภาชนะ ใช้ไม้ไผ่ชนิ ดหนึ่ งที่เรี ยกว่า “ต้นเฮี้ย” มาจักเป็ นตอกบางๆ สานหรื อขดเป็ นรู ปร่ าง
ตามหุ่นภาชนะที่จะทา นอกจากนี้ยงั ใช้วสั ดุอื่น เช่น ไม้ โลหะ พลาสติก ดินเผา เป็ นต้น
๒. ยางรั ก หรื อ น้ า รั ก ใช้น้ า ยางรั ก กรองด้ว ยผ้า ขาวบาง ๒ ชั้น ใส่ ภ าชนะแล้ว ปิ ดปากด้ว ย
ถุงพลาสติก เพื่อไม่ให้น้ ารักแห้งและสกปรก
๓. รักสมุก นาผสมกับผงอิฐ น้ า ผงดิ นขาว ใช้ทารองพื้นหรื อทาอุดส่ วนที่เป็ นร่ อง หรื อทาปะมุม
เพื่อให้ผวิ ภาชนะเรี ยบ
๔. ชาด ใช้ปิดทับ หรื ออุดผิวภาชนะ เพื่อให้เกิดลวดลายและสี แดงตามเส้นลายขูดที่ตอ้ งการ
๕. กระดาษทรายน้ า ใช้ความหยาบและละเอียดแตกต่างกัน มีต้ งั แต่เบอร์ ๒๐๐, ๘๐๐, และ ๒๐๐๐
๖. มีดปลายตัด มีดปลายแหลม ใช้สาหรับเหลา ตัด ตอกไม้ไผ่เวลาสานขึ้นโครงภาชนะ
๗. เหล็กขุด เหล็กจาร ใช้สาหรับขูดพื้นผิวให้เกิดลวดลายต่างๆ
๘. แปรงทารัก ใช้ทายางรักบนภาชนะในการทาเครื่ องเขิน
๙. ของ้อง เหล็กปลายแหลมคล้ายมีดเล็ก ด้ามทาจากไม้ไผ่ขนาดพอเหมาะกับมือช่าง ใช้สาหรับขูด
ผิวขันไม้ก่อนขัดผิวด้วยกระดาษทราย
ขั้นตอนการผลิตเครื่ องเขินนันทาราม การผลิตเครื่ องเขินแต่ละชิ้นต้องใช้ความรู ้ความสามารถและมี
ความชานาญมาก รวมทั้งยังต้องใช้เวลาหลายอาทิตย์กว่าจะผ่านกระบวนการต่างๆ ซึ่ งต้องอาศัยช่วงเวลาให้
ยางรักแห้ง และกว่าจะได้ชิ้นงานแต่ละชิ้ นต้องอาศัยระยะเวลาหลายเดื อนซึ่ งขั้นตอนสาคัญในการผลิ ตที่
สาคัญ ๓ กระบวนการสาคัญ คือ ๑.ขั้นตอนการขึ้นรู ปโครง ๒.ขั้นตอนการทายางรัก ๓.ขั้นตอนการขูดลาย
ดังมีรายละเอียดดังนี้
๑ขั้นตอนการขึ้นรู ปโครง
๑.๑ ขั้นตอนการเตรี ยมตอกสาน จักตอกไม้ไผ่เป็ นเส้นขนาดเล็ก-ใหญ่ตามต้องการ ไม้ไผ่ที่ใช้ทา
นั้น จะเป็ นไผ่ไม้เฮียะ ซึ่ งจะมีความเหนี ยว ขนาดของลาไผ่ยาว ลาไผ่เรี ยวยาวเสมอกันไม่คด โดยการจักตอก
นี้ จะใช้มีดเหลา เป็ นมีดเล็กสั้น ปลายแหลม ส่ วนคมโค้ง ด้ามโค้งยาว ด้ามทาด้วยไม้โค้งพอเหมาะกับผูใ้ ช้
๒๐๖

ช่ างจะใช้มีเหลาสาหรับจักเส้นตอกไม้ไผ่ให้เป็ นเส้นตอก ๓ ลักษณะ คือ ๑)การจักตอกปื้ น คือการจักตอก
ตามส่ วนกว้างของไม้ไผ่ แล้วเหลาตอกให้บางเรี ยบตลอดเส้น ใช้ทาเป็ นเส้นยืนของโครงสร้ าง ๒)การจัก
ตอกตะแคง คือการจักตอกตามความหนาของไม้ไผ่ เพื่อนาเส้นตอกไปเหลาให้เป็ นตอกกลม และ ๓)การจัก
ตอกกลม คือการจักตอกให้เป็ นเส้นสี่ เหลี่ยมแล้วเหลาลบเหลี่ ยมให้กลม ซึ่ งตอกในลักษณะนี้ จะนาไปสาน
ในลักษณะของเส้นพุง่
๑.๒ ขั้นตอนการขึ้ นรู ปภาชนะด้วยการสานขด โดยจะต้องอาศัยโครงแบบภาชนะในการขึ้ นรู ป
เครื่ องเขิน ซึ่ งโครงดังกล่าวทาจากไม้กลึงทรงกลม ใช้เป็ นแบบในการขึ้นรู ปภาชนะ ช่างจะทาบเส้นตอกและ
สานเส้ นตอกขึ้ นรู ปไปตามแบบจนถึ งขอบของภาชนะ แบบจะใช้ไม้ทาเป็ นก้านสวมเข้า กับท่อพลาสติ ก
เสี ย บลงในกระบอกไม้ไ ผ่ ที่ ติ ด กับ ส่ ว นฐานไม้ เพื่ อ หมุ น แบบไปพร้ อ ม ๆ กับ การสานเส้ น ตอกเป็ น
อุปกรณ์เสริ มคล้ายแป้ นหมุนในการขึ้นรู ปภาชนะตามแบบรู ปทรงนั้นๆ เมื่อสานจนถึงขอบแบบภาชนะ ก็จะ
เก็บปลายตอกหรื อถ้าเป็ นภาชนะขนาดใหญ่ เช่น โอหาบ ถาด ขันข้าว ก็จะมักนิ ยมรัดขอบผ่าหวายก่อน เพื่อ
โครงสร้างที่มนั่ คงแข็งแรงมากขึ้น
๒.
ขั้นตอนการทายางรัก
๒.๑ หลังจากที่โครงสร้างงานไม้ไผ่สานเสร็ จแล้ว ก็จะนาภาชนะไม้ไผ่สานนั้นมาทารักบริ เวณขอบ
ปากภาชนะก่อนเป็ นอันดับแรก เพื่อให้ยางรักเป็ นกาวตัวประสานขอบปาก ที่เป็ นจุดสิ้ นสุ ดของการขึ้นรู ป
๒.๒ เมื่อทารักบริ เวณขอบปากภาชนะแห้งแล้ว ก็จะเป็ นขั้นตอนการทารักรองพื้น โดยถื อเป็ นการ
ทารักบริ เวณพื้นผิวครั้งแรก ดังนั้นชั้นนี้ ช่างจะนาเอาเศษกากที่ได้จากการกรองรักมาผสมยางรักแล้วทา เพื่อ
ใช้เศษกากไม้เหล่านั้น อุดรู รอยสานประสานผิวไปในตัวและผึ่งให้แห้งประมาณ ๑ สัปดาห์
๒.๓ เมื่อแห้งนามาขัดผิวให้เรี ยบ โดยใช้ขอเหล็ก ที่ช่างเรี ยกว่า “ง้อง” ขูด ปรับผิวให้เรี ยบก่อนจะ
นาไปพอกสมุกรักทั้งด้านนอกและด้านใน ผึ่งไว้ให้แห้งด้านละ 3 วัน สมุกตอนนี้ ส่วนผสม คือ น้ ารักที่กรอง
แล้ว ๑ ส่ วน ดินท้องนาผึ่งแดด ตาละเอียดร่ อนแล้ว ๑ ส่ วน ขี้เถ้าราข้าว ๑ ส่ วน น้ า ๑ ส่ วน ทิ้งไว้ให้แห้ง ๓๔ วัน เมื่อแห้งแล้วใช้กระดาษทรายขัดทั้งด้านนอกและด้านในให้เรี ยบแล้วทาสมุกเหลว (มุกเหลว) อีกครั้ง
หนึ่ ง ผึ่งไว้ให้แห้ง ด้านละ ๓ วัน (ถ้าหากเป็ นฤดู ฝนจะแห้งเร็ วกว่านี้ ขึ้นอยูก่ บั คุ ณภาพของยางรักในแต่ละ
ครั้ง)รวมขั้นตอนนี้ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ ๑ สัปดาห์
๒.๔ ทารักที่กรองแล้ว ทั้งด้านในและด้านนอก ผึ่งไว้ให้แห้ง (ด้านในและด้านนอกใช้เวลาอย่างละ
๓ วัน) แล้วขัดให้เรี ยบใช้กระดาษทรายน้ าเบอร์ ๒๐๐ และ ๘๐๐ ตามลดับ ด้านนอกด้านใน ผึ่งไว้ให้แห้งใช้
เวลา ๓ วัน ซึ่ ง ขั้นตอนนี้ ทา ๓-๔ ครั้ ง ซึ่ ง แต่ ละชั้นของการทายางรั ก ต้องรอให้แห้ง ประมาณ ๑ สัปดาห์
เพื่อให้เกิดความหนาของชั้นรัก ก่อนจะนาไปสู่ กระบวนการขูดลายต่อไป
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๓.
ขั้นตอนการทาลวดลายบนเครื่ องเขิน
การทารั กเงาเป็ นขั้นสุ ดท้ายของการทาเครื่ องเขิ น แต่ส่วนใหญ่ผูใ้ ช้นิยมเครื่ องเขิ นที่ มีการตกแต่ง
ลวดลาย ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั เอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ โดยเครื่ องเขินนันทารามมีโครงสร้างเป็ นโครงสานลายขัด
ด้วยเส้นตอกไม้ไผ่ ที่มีการเหลาให้ได้ขนาดเล็ก เรี ยบบางคล้ายทางมะพร้าวสานขัดกับตอกเส้นบางแบนเป็ น
รู ปแฉกรัศมีจากก้นของภาชนะ จนได้รูปทรงตามที่ตอ้ งการ มีโครงที่แน่นแข็งแรง เรี ยบเสมอกันโดยตลอด
เมื่อทารักสมุกแล้วขัด ก็จะได้รูปภาชนะที่ค่อนข้างเรี ยบ เกลี้ยงบาง และมีความเบา การตกแต่งเครื่ องเขินชนิ ด
นี้ มีลกั ษณะเด่นที่นิยมการขูดลาย หรื อภาษาพื้นถิ่นเรี ยกว่า ฮายดอก หรื อ ฮายลาย
การฮายลายหรื อขุดด้วยเหล็กมีคมหรื อแหลม เป็ นลวดลายตามถนัดการฮายดอก ภาชนะที่ใช้ฮายดอก
ได้จะต้องมียางรักที่เรี ยบและแห้งแล้ว ใช้เหล็กปลายแหลมคล้ายเหล็กจารใบลานกรี ดลงไปบนผิวยางรัก การ
ฮายดอกจะต้องอาศัยความชานาญ ต้องกรี ดไม่ให้เกิดเส้นลึกมากจนยางรักกะเทาะ หรื อแผ่วเบาเกินไปจนไม่
เห็นลาย จากนั้นนายางรักที่ผสมกับชาดสี แดงถมลงไปในร่ องที่กรี ดไว้ ทิ้งให้แห้งหลายวันแล้วขัดส่ วนนอก
สุ ดออกจนมองเห็ นเส้นลวดลายสี แดงที่ฝังอยู่ในพื้นที่สีดาของยางรัก แล้วเคลื อบด้วยรักใสหรื อรักเงา เพื่อ
เคลือบลวดลายทั้งหมดให้ติดแน่ นกับภาชนะ โดยในการทาเครื่ องเขินนันทารามนั้น ในอดีตนิ ยมใช้แม่ลาย
โบราณ โดยชื่อลายแต่ละชื่อเป็ นชื่อที่เรี ยกลักษณะของการแตกลาย ซึ่ งแตกต่างกันออกไป
ว่าด้ วยการเก็บรวบรวมข้ อมูลลวดลายเครื่ องเขินแบบโบราณ(ฮายลาย) ของจังหวัดเชี ยงใหม่
นอกจากนี้ จากการสารวจและเก็ บรวบรวมข้อมู ล ลวดลายเครื่ องเขิ นแบบโบราณ(ฮายลาย) ของ
จังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่อใช้เป็ นฐานคลังข้อมูลมรดกทางภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมอันเป็ นอัตลักษณ์ ของเมือง
เชี ยงใหม่ ได้ทาการเก็บตัวอย่างเครื่ องเขิ นโบราณกว่า ๙๐ ชิ้ น และคัดเลื อกเอาชิ้ นที่มีลายงดงามและเป็ น
ตัวอย่า งในการศึ กษา ๕๗ ชิ้ น โดยเก็ บจากแหล่ งข้อมู ลต่ างๆ ทั้งในจังหวัดเชี ย งใหม่ จังหวัดล าพู น และ
จังหวัดลาปาง จนสามารถทาการจาแนกลวดลายขูดโบราณ เพื่อแบ่งจาแนกตามประเภท จัดกลุ่มเพื่อให้ง่าย
ต่ อการรั บ รู ้ และเข้า ใจ และจากการศึ ก ษาถึ ง ลัก ษณะลายขูดเครื่ องเขิ น โบราณ ท าให้ เ ราสัง เกตเห็ นถึ ง
โครงสร้ างและลักษณะลายขูดได้ชดั เจนมากขึ้น โดยสามารถแบบหน้าที่ของลายได้ ๒ ส่ วน คื อ ลายหลัก
และลายรอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ลายหลัก ทาหน้าที่ตกแต่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของเครื่ องเขิน จะอยู่ในตาแหน่ งที่เห็ นชัด บริ เวณพี่ที่
หลัก และพื้นที่ที่เด่นๆ โดยจะขูดลวดลายในกลุ่มลายดอกเครื อ ไม่วา่ จะเป็ นลายดอกกุหลาบ ลายบานใบ ลาย
จี๋หุบ เป็ นต้น ซึ่ งลายดังกล่าวนี้ ไม่นิยมขูดและแสดงลวดลายโดดๆ จะต้องมีการขุดลายรองเพื่อให้ลายหลัก
เด่นขึ้น โดยลายรองที่ใช้ มีอยู่ ๒ ลาย คือลายฆ่าเติ้ก และลายดอกเงาะ ซึ่ งต้องเลือกใช้ให้ถูกกับการเลือกดอก
ลายหลัก และไม่นาลายรองสองลายนี้มาใช้ดว้ ยกันอย่างเด็ดขาด
๒. ลายรอง ทาหน้าที่เสริ มให้ชิ้นงานสมบูรณ์ มากขึ้น กล่าวคือ ลายรองจะทาหน้าที่ลดพื้นที่วา่ งใน
ส่ วนของพื้นที่ที่ไม่โดดเด่น เช่ นในส่ วนของก้นภาชนะ ก็มกั จะนากลุ่มลายดอกลอย ลักษณะดอกต่างๆ ทั้ง
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ดอกมะเขือ ดอกแก้ว ดอกหญ้า ดอกรักเร่ เป็ นต้น ส่ วนพื้นที่ขอบภาชนะ ก็จะใช้กลุ่มลายดอกเรี ยง เช่น ลาย
กาบบัว ลายกาบบัวต่างเงาะ ลายเส้นไหม ลายจี๋หุบต่อดอก เป็ นต้น ไปใช้เพื่อให้งานสมบูรณ์สวยงาม
การประดับตกแต่งด้วยวิธีขดู ลายนั้น เป็ นการใช้เหล็กแหลมที่เรี ยกว่า “เหล็กจาร” หรื อของมีคมตาม
ความถนัดมาขูด แกะ และเซาะ ให้เป็ นร่ องในเนื้อรัก เกิดเป็ นลวดลายบนผิวของภาชนะ ซึ่ งวิธีการนี้ ภาษาช่าง
ท้องถิ่นจะเรี ยกว่า “ฮายดอก” เมื่อขูดลวดลายเสร็ จแล้วล้างด้วย น้ าลูกซักและน้ าเปล่า ตากให้แห้ง จากนั้นนา
ชาดบดละเอียด ผสมกับยางรัก น้ ามันยางหรื อน้ ามันมะมื้อ และน้ าผึ้ง แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง จากนั้นขัดผิวส่ วน
นอกสุ ดจนมองเห็นเส้นลวดลายสี แดงฝังอยูใ่ นพื้นสี ดาของยางรัก แล้วทาเคลือบด้วยยางรักใสหรื อรักเงา เพื่อ
เคลือบลวดลายให้ติดอยู่กบั ภาชนะ โดยเทคนิ คการฮายดอกบนเครื่ องเขินนี้ จะสังเกตได้ว่าเครื่ องเขินต้องมี
พื้นที่สีแดงให้มากที่สุด เพื่อความงามของเส้นลายสี แดงบนพื้นสี ดา ดังนั้นการทรายรอง ทั้งลายฆ่าเติ้ก และ
ลายดอกเงาะ ก็เพื่อเพิ่มพื้นที่สีแดงให้มากที่สุดบนพื้นผิวเครื่ องเขิน เพื่อเกิดความสะดุดตา
เมื่อทราบถึงชนิ ดและกลุ่มของเครื่ องประกอบลาย ว่ามีสิ่งใดเป็ นส่ วนประกอบบ้าง จะได้กล่าวถึ ง
การขูดลายหรื อผูกลายว่ามีวธิ ี การอย่างไร
การขูดลาย มีวธิ ี ผกู ลาย คือ การเลือกเอากลุ่มลายดอก และใบเชื่ อมลายวางติดต่อสลับกันไปบนเถา
ลาย ใช้ตวั ใบเล็กบ้างใหญ่บา้ งและดอกที่ใช้ก็ทาเช่นกัน ให้มีลกั ษณะของดอกตูบ ดอกแรกแย้ม และดอกบาน
ยกเว้นกลุ่มลายดอกกุหลาบ ในโครงสร้างจะมีเพียงดอกบาน ให้มีดอกช่ อเดี่ ยวดอกช่อคู่สลับกับใบและช่ อ
ก้าน หรื อใช้กาบสลับกัน แต่อย่าขูดลายที่มีวิถีเหมือนกันอยูต่ ิดกัน หรื อเอาตัวใบและช่อก้านเหมือนกันต้อง
พยายามใช้ใบหรื อช่อก้านที่ไม่เหมือนกันเอามาใช้ เมื่อถึงตอนยอดสุ ดของขดหรื อยอดสุ ดของเถา ก็ใช้ตวั ใบ
หรื อตัวช่อดอกตูมใส่
การเขียนลายหรื อผูกลายชนิดใดก็ตาม ไม่วา่ จะอยูใ่ นภาชนะรู ปทรงใด จะต้องรู ้ถึงกฎเกณฑ์ค่านิ ยม
และองค์ประกอบในการเขียนลายหรื อผูกลายที่ดีและงามนั้นว่ามีขอ้ ปฏิบตั ิอย่างไร โดยได้สรุ ปออกมาดังนี้
๑. ที่ออกลายหรื อ ที่ออกเถาลาย การขูดลายไม่วา่ จะเป็ นลายหลัก หรื อลายรองก็ตามจะต้องมีที่ ออก
ลาย จะขูดลายขึ้นมาโดยที่ไม่สนใจพื้นที่ไม่ได้ เช่ น แก้วน้ า ขันน้ า ก๊อกน้ า ตรงกลางบริ เวณก้นจะมีที่ออ
กลายโดยใช้ลายดอกลอย เช่น ดอกมะเขือ ดอกแก้ว ดอกหญ้า ดอกรักเร่ เป็ นต้น หรื อการขูดลายขันโอที่มี
ขนาดพื้นที่ๆใหญ่ ก็จะเลือกใช้กลุ่มลายดอกลอยทรงกลม เช่นดอกกุหลาบแบบต่างๆ ดอกพุตตาล มาเรี ยงร้อย
กับ ลายบานใบและดอกเงาะ โดยไม่ นิยมนาลายฆ่ า เติ้ก มาใช้ เนื องจากขนาดพื้นที่ ๆใหญ่ ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่ก ับ
ความคิดในการขูดลายและความเห็นงามของช่าง
๒. เถาลาย เมื่อมีที่ออกลายแล้วจึ ง ร่ างเถาลายให้ออกจากที่ ออกลาย โค้งขดไปตามรู ปทรงของ
ภาชนะ ข้อระวังในการเขียนเถาลาย ไม่วา่ จะเป็ นเถาเลื้อย เถาไขว้ เถาขด ก็ตาม ต้องขูดเถาลายให้อ่อนโค้งได้
รู ปทรง อย่าให้เถาลายหักงอไม่ว่าเถาลายนั้นจะโค้ง กลม วงรี ถ้าเถาลายหักคดก็จะเสี ยรู ปลาย ซึ่ งทาให้
รู ปแบบของลายขาดความสวยงามไป
๓. ทรงดอก และ ทรงช่อก้าน จะต้องอยูใ่ นลักษณะทรงที่งดงามตลอดจนการแบ่งตัวลายต้องมีความ
ครบถ้วน ถึ งแม้ตวั ดอก ใบ ช่ อก้านจะยืดสู งหรื อย่อให้ส้ ัน ก็ตอ้ งอยู่ในรู ปลักษณะที่งาม การเขียนช่อก้าน
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ต่างๆ ก็เช่นเดียวกันถึงแม้วา่ ช่อก้านนั้นจะม้วนทางไหน ก็ตอ้ งพยายามรักษาให้อยูใ่ นรู ปทรงของภาชนะนั้น
ไว้
๔. ช่ องไฟพื้ น(สี แดง) การจัดช่ องไฟพื้ นเป็ นสิ่ ง ส าคัญมากในการขูดลายเครื่ องเขิ น เพราะการ
พิจารณาดูลายขูดจะเห็นช่ องไฟพื้นก่อนเป็ นสิ่ งแรก ถัดมาก็คือเถาลาย ถ้าช่องไฟพื้นดี เถาลายดี ถึ งแม้ว่า
การขูดลายดอก ช่อก้าน และใบไม่ดี เมื่อมองผ่านแล้วจะเห็ นว่าลายนั้นงาม หรื อถ้าช่ องไฟพื้นระหว่างตัว
ดอก ช่อก้าน ใบและเถาลาย มีระยะไม่เท่ากันในภาพรวม มีถี่ ๆ ห่ าง ๆ ลายนั้นก็ดูไม่สวยงาม ฉะนั้นในการ
ขูดลายเครื่ องเขิน การเข้าใจและรักษาช่องไฟพื้นจึงนับเป็ นสิ่ งสาคัญพอๆ กับเถาลาย
การสร้างช่องไฟในลายเครื่ องเขินนี้ ก็จะนิ ยมใช้ลายรอง คือลายฆ่าเติ้ก กับลายดอกเงาะ มาผสมกัน
ระหว่างตัวดอก ช่อก้าน ใบและเถาลาย ซึ่ งอย่างที่กล่าวไว้ขา้ งต้นแล้วว่า การเลือกใช้สองลายรองเพื่อสร้างให้
ช่ องไฟเด่ น ให้เลื อกใช้ให้ถูก กับการเลื อกดอกลายหลัก และไม่นาลายรองสองลายนี้ ม าใช้ด้วยกันอย่า ง
เด็ดขาด
๕. น้ าหนักมือในการขูดเส้น คือ ในการขูดลายนั้น ต้องใช้แรงของน้ าหนักมือพอสมควร เพราะถ้า
ขูดเส้นตื้นเกิ นไป เวลาถมชาดแล้วขัด เส้นลายก็จะจางเนื่ องจากชาดเข้าไปถมในร่ องขูดในปริ มาณที่ น้อย
หรื อถ้าขูดลายใช้แรงขูดมากเกินไปจะทาให้เถาลายหักงอ เพราะถ้าเถาลายหักคดก็จะเสี ยรู ปลาย และอาจจะ
ทาให้พ้นื ของยางรักที่ฉาบผิวภาชนะนั้นๆ แตกกะเทาะออกมา
๖. ลูกเล่น คือ การประดิ ษฐ์พลิ กแพลงส่ วนต่างๆ ของลายให้สวยงามน่าดู ยิ่งขึ้น เช่ น การประดิ ษฐ์
ลายดอก ช่อก้าน ใบและเถาลาย อยูภ่ ายในตัวลายก็จะสวยงาม นอกจากนี้ ยงั มีการใช้เถาซ้อน เพื่อให้เกิดมิติ
กับลาย หรื อการสอดแซมตัวสัตว์ เช่ นนก กระรอกไปในลายขูดกลุ่ มพันธุ์ พฤกษา หรื อบางชิ้ นอาจจะมี
ตราโลโก้ของเจ้าของชิ้ นงานที่ สั่งทาก็ได้ โดยการออกแบบลายนี้ ไม่จดั อยู่ในหมวดบังคับการผูกลายแต่
ประการใด อาจจะใส่ หรื อไม่ใส่ ก็ได้ แล้วแต่สติปัญญาภูมิความรู ้และความชานาญของช่าง
การเขี ยนลายหรื อผูกลายเครื่ องเขิ นที่ ดีและให้ส วยงามนั้น จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ ๖
ประการดังที่กล่าวมา ถ้าขาดองค์ประกอบอันใดอันหนึ่ งไปก็ยงั เป็ นลายที่ยงั ไม่สมบูรณ์ ฉะนั้นการฝึ กหัด
เขี ยนลายหรื อขูดลายในขั้นต้น ต้องปฏิ บตั ิ ตามกฎดังกล่ าว ถ้าสามารถปฏิ บตั ิ ตามกฏเหล่ านี้ ได้ดีแล้ว จะ
สามารถขูดลายได้เป็ นอย่างดี
ในการเก็บข้อมูล การศึกษาและรวบรวมรู ปแบบลวดลายขูดโบราณ ของเครื่ องเขิน บ้านนันทาราม
เพื่อการอนุ รักษ์และฟื้ นฟู ผ ลิ ตภัณฑ์เครื่ องเขิ นจังหวัดเชี ย งใหม่ ในครั้ ง นี้ จากการเก็บ ตัวอย่างเครื่ องเขิ น
โบราณกว่า ๙๐ ชิ้น แต่พบเทคนิคพิเศษจานวน ๑ ชิ้น ที่น่าสนใจ และค่อนข้างพบเห็นได้ยาก
เครื่ องเขิ นชิ้ นดังกล่ าว คื อกล่ องบุ หรี่ หรื อหี บหมากที่ สั่งทาจากบ้านนันทาราม เพื่อส่ งให้ขุนนาง
ข้าหลวงสยามที่ชอบงานเครื่ องเขินของมณฑลพายัพ กล่องดังกล่าว คือกล่องไม้ใส่ หมากและบุหรี่ สาหรับ
พกพา ทาด้วยไม้ประกอบกันเป็ นกล่อง ซึ่ งลักษณะรู ปแบบดังกล่าว ได้รับอิทธิ พลจากขุนนางชั้นผูใ้ หญ่ใน
ราชสานัก หี บหมากใบดังกล่าวขูดลายดอกกุหลาบ เลื้ อยเป็ นเถาทั้งใบ ตรงกลางกล่องบริ เวณฝาเปิ ดขูดเป็ น
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ตราโลโก้ ตัวอักษรสองตัวไขว้กนั เทคนิ คพิเศษคือ เทคนิ คการถมสี ในลายขูด นอกจากจะถมสี แดงชาดใน
ส่ วนที่เป็ นดอกกุหลาบแล้ว ยังมีการถมสี อื่นๆเข้าไป คือถมสี เขียงตรงส่ วนที่เป็ นใบ และสี เหลื องตรงเกสร
ดอกและลายฆ่าเติ้กที่ใช้เป็ นพื้น ซึ่ งลักษณะงานแบบนี้ไม่ได้พบบ่อยนัก หรื อพูดได้วา่ ยังไม่เคยพบเห็นที่ไหน
มาก่ อน ซึ่ งรู ปแบบการใช้หลากสี ดงั กล่าวเป็ นเทคนิ คพิเศษและคงใช้สาหรั บบุคคลพิเศษ โดยการใช้สีถม
หลายสี น้ ี พบว่าเป็ นที่นิยมมากในงานเครื่ องเขินพุกาม แต่จะมีกระบวนการที่แตกต่างกันกับเทคนิ คที่ใช้บน
หี บหมากใบนี้
เครื่ องเขินชิ้นนี้ จึงถือเป็ นงานที่มีความพิเศษและเป็ นตัวอย่างที่ดีในการใช้เทคนิ คที่ไม่พบกับเครื่ อง
เขินชิ้นไหนมาก่อน ซึ่ งเมื่อดูจากประวัติประกอบถือว่าหี บหมากใบนี้มีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ อีกด้วย
กระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ มีอตั ลักษณ์ ต่ อยอดจากองค์ ความรู้ เดิม
หลังจากที่ได้มีการเก็บรวบรวมลวดลายโบราณจากเครื่ องเขินยุคเก่า เพื่อนากลับไปให้ช่างภายใน
ชุมชนเรี ยนรู ้และกลับมาขูดลายแบบเดิมแล้ว ก็จะนาไปสู่ การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ให้มีอตั ลักษณ์ ต่อยอดจาก
องค์ความรู ้เดิม โดยการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่ องเขินนั้น เป็ นขั้นตอนของการทาต้นแบบ เพื่อ
เป็ นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่ องเขินเมืองเชียงใหม่ในอนาคต
โดยเน้นขั้นตอนให้คนในชุ มชน โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็ น ใน
ฐานะเป็ นส่ วนหนึ่ งของผูส้ านต่อมรดกทางวัฒนธรรมชุ มชน ให้มีส่วนรับรู ้ และรักษาในเรื่ องต่างๆที่เกิ ดขึ้น
โดยในการการลงพื้นที่ภาคสนาม จะเข้าไปคลุกคลีและมีปฏิสัมพันธ์กบั ชุ มชนด้วยตนเอง เก็บข้อมูลพื้นฐาน
สภาพปั ญหาทางการตลาด และความต้องการของผูป้ ระกอบการและชุ ม ชนเป็ นรายบุ ค คลเพื่ อการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล จานวน ๑๒ คน ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่จะให้ขอ้ มูลอันเป็ นประโยชน์และถูก ต้องได้แก่ ผูเ้ ชี ยวชาญด้าน
เครื่ องเขิน ตัวแทนนัก ท่ องเที่ ย ว จานวน และคนในชุ ม ชน กลุ่ ม ผูป้ ระกอบการท าเครื่ องเขิ นในพื้ นที่ ที่
ทาการศึกษา
เมื่อได้ขอ้ มูล ก็นามาวิเคราะห์ผล เพื่อจะนาเอาไปออกแบบผลิ ตภัณฑ์ตน้ แบบ เครื่ องเขินนันทาราม
ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่และได้สอบถาม วิเคราะห์ ถึ งรู ปแบบที่ควรจะเป็ นและทาได้จริ งร่ วมกับผูป้ ระกอบการ ๒
แห่ ง คือ ร้ านประเทืองเครื่ องเขิน และศูนย์การเรี ยนรู ้ บา้ นแม่ครู น้อย เพราะเป็ นสองแหล่ง ที่ยงั สนใจและ
สามารถทาการผลิตเครื่ องเขินนันทารามได้อยู่
เมื่อราคากับขนาด เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในการซื้ อขาย รวมถึ งการใช้ยางรัก และ
ชาด จริ ง และการออกแบบเพื่อใช้นาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้ นัน่ คือโจทย์ที่ตอ้ งพูดคุยร่ วมกัน โดยศูนย์การ
เรี ยนรู ้บา้ นแม่ครู นอ้ ย ได้เสนอให้มีสินค้าประเภทก๊อกควบน้ าต้น หรื อขันน้ าแบบภาคกลาง ซึ่ งจะมีขนาดเล็ก
และสามารถทาได้ในกระบวนการดังกล่าว เพื่อลดต้นทุนและมีขนาดเล็กสามารถซื้ อเป็ นของที่ระลึก จาการ
เสนอความคิดเห็ นจากหลายๆฝ่ าย ทาให้มีขอ้ สรุ ปร่ วมกันถึ งรู ปแบบ ผลิ ตภัณฑ์ตน้ แบบ โดยจะมีอยู่ ๓ ชิ้ น
คือ ๑)ขันน้ าเล็ก (ก๊อก) ๒)แก้วน้ า และ ๓) ตลับเล็ก ซึ่งเหมาะสาหรับเป็ นของที่ระลึก ขนาดกระทัดรัด และ
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ลดค่าจ่ายในการผลิต แต่ยงั คงไว้ซ่ ึ งอัตลักษณ์ ของเครื่ องเขินนันทาราม สามาราถนาไปใช้ในชี วิตประจาวัน
ได้ และราคาไม่สูงเกินไป ซึ่ งน่าจะตอบโจทย์กบั กลุ่มลูกค้าในยุคปั จจุบนั
การเผยแพร่ องค์ ความรู้
หลังจากได้ขอ้ มูลขั้นตอนการทาเครื่ องเขิน ประวัติความเป็ นมา กระบวนการในการทาเครื่ องเขิน
แบบโบราณ(ฮายลาย) ของจังหวัดเชี ยงใหม่ ว่าลักษณะลวดลายในอดี ตเป็ นอย่างไร แบบแผนของลวดลาย
ตลอดจนชื่อที่ใช้เรี ยกลวดลายต่างๆ เป็ นอย่างไร ตลอดจนพัฒนาการของลวดลายเครื่ องเขินบ้านนันทารามที่
สื บ ทอดต่ อเนื่ อ งจากอดี ตจนถึ ง ปั จจุ บ นั ว่า มี พ ฒ
ั นาการอย่า งไร เพื่ อเผยแพร่ องค์ค วามรู ้ และถ่ า ยทอดให้
สาธารณะชนทัว่ ไปเห็นถึงคุณค่าและความสาคัญ จึงได้จดั กิจกรรม ๒ กิจกรรม ในการเผยแพร่ ความรู ้
โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้ชกั ชวนผูท้ ี่สนใจ ลงไปดูกระบวนการทาเครื่ องเขินในชุ มชนนันทาราม ที่
บ้านแม่ครู นอ้ ย เพื่อให้ชาวบ้าน นักศึกษา และบุคคลภายนอกได้รับรู ้ และเข้าใจกระบวนการผลิตงานเครื่ อง
เขินแต่ลพขั้นตอนว่าเป็ นอย่างไร เพื่อกระตุน้ ความสนใจและปลูกจิตสานึ กของคนในชุ มชนและเยาวชนรุ่ น
ใหม่ ให้ตระหนักถึ งคุ ณค่ าและการอนุ รักษ์ดูแลรั กษา หวงแหนมรดกทางภู มิปัญญาในชุ ม ชนของตนเอง
รวมถึงการอนุรักษ์ รักษางานหัตถกรรมเครื่ องเขินบ้านนันทาราม
นอกจากนี้ยงั มีการจัดนิทรรศการเครื่ องเขินในวัฒนธรรมล้านนาและงานพุทธศิลป์ ล้านนา ได้จดั ขึ้น
ที่ ศูนย์วฒั นธรรมล้านนา คณะศิ ลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเผยแพร่ กระบวนการทาเครื่ องเขิ นใน
ชุมชนนันทาราม ให้กบั นักศึกษา และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้รับรู ้และเข้าใจ โดยใน
การจัดแสดงได้ทาเป็ นบอร์ ดนิ ทรรศการ ประกอบกับจัดแสดงเครื่ องเขินของจริ ง เพื่อให้ได้เห็ นและเข้าใจ
โดยแท้จริ ง
จากการที่ได้ศึกษาข้อมูลในข้างต้น สามารถทาให้ผูศ้ ึกษาได้รับรู ้ถึงสภาพ และสาเหตุของการขาด
ความรู ้ ค วามเข้าใจในเรื่ องของการมองคุ ณค่า เครื่ องเขิ น มากกว่ามู ล ค่า ของคนในชุ ม ชน ซึ่ ง เกิ ดจากการ
เปลี่ ยนแปลงของสภาพสังคมในชุ มชนยุคปั จจุบนั ที่มีการดารงชี วิตแบบชุ มชนเมือง กล่าวคือมีการทางาน
นอกบ้าน เด็กและเยาวชนไปศึ กษานอกชุ มชน ซึ่ งท าให้เกิ ดการลดบทบาทและความสาคัญระหว่า งการ
ดาเนิ นชี วิตประจาวันกับมรดกทางวัฒนธรรมที่มีอยูใ่ นชุ มชน ซึ่ งเป็ นผลที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปของ
เครื่ องเขินนันทาราม
โครงการวิจยั ดังกล่าว จึงเข้ามามีบทบาทในการสารวจและเก็บรวบรวมข้อมู ลลวดลายเครื่ องเขิ น
แบบโบราณ(ฮายลาย) ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็ นฐานคลังข้อมูลมรดกทางภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมอัน
เป็ นอัตลักษณ์ ของเมืองเชี ยงใหม่ รวมศึกษากรรมวิธีในการทาเครื่ องเขินโบราณ โดยใช้วสั ดุ เทคนิคและ
ลวดลายเดิม อันเป็ นอัตลักษณ์ของเครื่ องเขินนันทาราม เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการภายในชุมชนตระหนักและรับรู ้
ถึงคุณค่างานหัตถกรรมประจาถิ่ นชิ้ นนี้ นอกจากนี้ เพื่อนาไปสู่ การเปลี่ ยนแปลที่เป็ นรู ปธรรม จึงได้พฒั นา
และสร้ างสรรค์ผลิ ตภัณฑ์เครื่ องเขิน เพื่อสื บสานคุ ณค่าความสาคัญในมรดกทางวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญา
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ท้องถิ่ น เพื่อเป็ นแม่ แบบและแนวทางในการสร้ างสรรค์ผ ลิ ตภัณฑ์เครื่ องเขินในอนาคต โดยอาศัยคนใน
ชุมชนในหลายๆฝ่ าย เข้ามามีบทบาทสาคัญในการระดมข้อคิดเห็ น เพื่อจานาไปสู่ ภาพฝั นของงานต้นแบบ
ดังกล่าว ทั้งนี้ยงั เปิ ดโอกาสให้ผอู ้ าวุโสภายในชุมชน เข้ามาร่ วมวิภาคและแสดงความคิดเห็น รวมทั้งเล่าเกร็ ด
ประวัติศาสตร์ของชุมชน เพื่อได้รับรู ้และเข้าใจร่ วมกัน อันเป็ นการกระบวนการปลุกจิตสานึกร่ วมกับชุมชน
นอกจากนี้ ยงั ได้สร้ างกลุ่ มผูน้ าในการอนุ รักษ์ศิลปกรรมในท้องถิ่ น โดยส่ งผลให้เกิ ดกระบวนการ
อนุ รักษ์ต่อไปได้อย่างมีระบบ โดยอาศัยกลุ่มประธานชุ มชน กลุ่มแม่บา้ น และกลุ่มเยาวชน เข้ามามีบทบาท
หน้าที่ในการแสดงความสามารถและแสดงความคิดเห็นในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมภายในชุมชน มี
สิ ทธิ เสรี ภาพในการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยอาศัยแนวทางการปฏิบตั ิตามที่ผศู ้ ึกษาได้เสนอแนะคือการทางาน
ร่ วมกับชุมชน
บทเรี ยนสาคัญจากการทางานร่ วมกับชุมชนนั้น คือการสร้างความรู ้สึกร่ วมให้ได้ โดยลาดับแรกของ
การทางานนั้น ต้องทาให้คนในชุ มชนเห็นคุณค่าและความสาคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่ตนมีให้ได้ โดย
อธิ บายทั้งในด้านรู ปแบบทางศิลปกรรม สถานะภาพในปั จจุบนั และการใช้งานในอดี ต รวมไปถึงสร้าง
ความรู ้สึกรักและหวงแหนในงานศิลปกรรม ว่าชุ มชนนันทารามเป็ นเพียงชุ มชนเดียวในภาคเหนือที่ยงั คงทา
เครื่ องเขิน อันเป็ นรากเหง้าทางวัมนธรรมชาติพนั ธุ์ตน ซึ่งมีความสาคัญมากในทางวิชาการ
ต่อจากนั้นจะเป็ นกระบวนการสร้างความไว้วางใจระหว่างคนในชุ มชน และทีมงานวิจยั ว่าที่ผา่ นมา
ได้เข้าไปทางานในพื้นที่ใดแล้วบ้าง รวมไปถึ งแสดงรู ปแบบของการทางานในกิจกรรมต่างๆ ที่ผา่ นมา ให้
คนในชุมชนรับรู ้และเข้าใจร่ วมกัน ถึงกระบวนการการทางานทั้งหมด นอกจากนี้ การมีพระสงฆ์เข้าเป็ นหนึ่ ง
ในที มงานวิจยั สามารถสร้ า งความเชื่ อมัน่ ในวงการสงฆ์ได้ใ นระดับหนึ่ ง ซึ่ ง เมื่ อพระสงฆ์ใ นชุ มชนนั้น
ไว้วางใจแล้ว นัน่ หมายถึงความไว้วางใจจากคนในชุมชนนั้นๆด้วย
การให้ ค วามส าคั ญ กั บ กลุ่ ม ช่ า ง เรื่ องนี้ มี ส่ วนส าคั ญ ในกรณี ชุ ม ชนนั น ทารามนั้ น พบว่ า
ผูป้ ระกอบการเครื่ องเขิ นทั้งสามรายมี ขอ้ ขัดแย้งกันในเรื่ องของการจัดสรรวัตถุ ดิบ โดยเฉพาะยางรั ก แต่
ลักษณะการทางาน ผูป้ ระกอบการแต่ละรายก็จะสร้างสรรค์ผลงานที่ตนเองถนัด เช่น เครื่ องเขินแบบลายรด
น้ า เครื่ องเขินแบบเพ้นท์ลาย และเครื่ องเขินแบบโบราณ ซึ่ งในการเก็บข้อมูลนัน่ ย่อมมีการพูดพาดพิงกัน
และกัน การวางตัวเป็ นกลางของผูศ้ ึกษาสาคัญที่สุด เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่แท้จริ งกับสภาพปั ญหาที่เกิดขึ้น
กระบวนการสุ ดท้ายคือ การสร้างบทบาทหน้าที่ให้คนในชุมชน ถื อเป็ นกระบวนการที่ไม่ได้เน้น
ความรู ้ทางวิชาการ แต่เน้นให้ทุกคนมีหน้าที่ร่วมกันในการธารงไว้ซ่ ึ งอัตลักษณ์เครื่ องเขินนันทาราม รวมถึง
การให้กาลังใจ เติมกาลังใจให้ช่าง กล่าวคือช่ างที่ทาเครื่ องเขินโบราณนั้นปั จจุบนั เหลื อเพียง ๑ แห่ ง โดยมี
สมาชิ กรวมกัน ๓ คน ซึ่ งล้วนแล้วแต่เป็ นผูส้ ู งวัย อายุ ๖๕ ขึ้นทั้งหมด ดังนั้นเมื่อการเก็บข้อมูลเสร็ จแล้ว ผู ้
ศึกษายังต้องติดตามผล ไปเที่ยวหาและเยี่ยมชมกิจการ รวมถึงพูดคุยถึงสภาพร่ างกายและกิจกรรมที่ทาในแต่
ละวัน ทาตัวเสมือนลูกหลานที่ห่วงใยญาติผใู ้ หญ่ สิ่ งนี้ สาคัญมากกับการทางานร่ วมกับชุ มชน อย่างทิ้งกลุ่มผู ้
ร่ วมให้ขอ้ มูลในการศึกษาแล้วเค้าก็จะไม่ทิ้งเราเช่นกัน
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จากการศึ ก ษาและรวบรวมรู ปแบบลวดลายขูดโบราณ ของเครื่ องเขิ น บ้านนัน ทาราม เพื่ อการ
อนุ รักษ์และฟื้ นฟูผลิ ตภัณฑ์เครื่ องเขินจังหวัดเชี ยงใหม่ ถือเป็ นการที่ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุ มชน โดย
การอนุ รักษ์และฟื้ นฟูผลิตภัณฑ์เครื่ องเขินร่ วมกับคนในชุ มชน เพื่อสร้ างจิตสานึ กให้กบั คนในท้องถิ่น ด้วย
การสนับสนุ นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูล ร่ วมสร้างสรรค์งาน วางแผนงานเครื่ องเขินนันทา
ราม เพื่อใช้เป็ นฐานคลังข้อมูลมรดกทางภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมอันเป็ นอัตลักษณ์ของเมืองเชี ยงใหม่ และ
ถ่ายทอดแนวคิดสู่ คนภายในและภายนอกชุ มชน ซึ่ งผลของการทาโครงการนี้ สามารถนาองค์ความรู ้ไม่วา่ จะ
เป็ นกรรมวิธีในการทาเครื่ องเขินโบราณ เทคนิคและข้อมูลลวดลายเครื่ องเขินแบบโบราณ(ฮายลาย) ไปใช้ใน
การพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่ องเขินต่อไปในอนาคต

ข้ อเสนอแนะ
ในอนาคตหากมีการศึกษาเกี่ยวกับเครื่ องเขินนันทาราม ควรมีการศึกษาด้านการตลาดให้กบั ชุ มชน
ซึ่ งข้อเสนอแนะนี้ ได้มาจากเหตุผลที่วา่ การที่ชุมชนไม่มีการสร้างสรรค์ผลงานเครื่ องเขินแบบเทคนิคโบราณ
เพราะปั จจัยที่เป็ นระบบลู กโซ่ ในการตลาด กล่าวคือ เมื่อทางานเทคนิ คดั้งเดิมแล้ว จาเป็ นต้องใช้ยางรักจริ ง
และชาดจริ ง ซึ่ งปั จจุบนั ต้นทุนในการใช้วตั ถุดิบเหล่านี้ สูงมาก ดังนั้นชิ้นงานต้องมีราคาสู งไปด้วย เมื่อราคา
สู ง ก็ขายไม่ได้ จึงนิยมใช้วตั ถุดิบอื่นทดแทน เช่น ขี้เลื่อย สี น้ ามัน ซึ่ งกรณี ดงั กล่าวก็นาไปสู่ การลดคุณค่าของ
เครื่ องเขินลง จนระบบกลไกทางตลาดทาให้งานหัตถกรรมเครื่ องเขิน ลดลงทั้งคุณค่าและมูลค่า
ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป ควรจะศึกษาในด้านการตลาดและปลุ กจิตสานึ กให้กบั คนในท้องถิ่ น
ให้เข้าใจและให้ความสาคัญเรื่ องของคุณค่าเครื่ องเขินนันทาราม เพื่อให้การสร้างสรรค์ผลงานเครื่ องเขินนัน
ทารามกลับมามีคุณค่าและมูลค่าอีกครั้ง
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มณี พยอมยงค์ และศิริรัตน์ อาสนะ. เครื่ องสั กการะในล้านนาไทย. เชียงใหม่: ส. ทรัพย์การพิมพ์, ๒๕๔๙.
วิถี พานิชพันธ์. วิถีล้านนา. กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์ซิลค์เวอร์ม, ๒๕๔๘.
-----------------. เครื่ องเขินในเอเชียอาคเนย์. เชียงใหม่ : มิ่งเมืองนวรัตน์, ๒๕๕๘.
วนัช พฤกษะศรี , มณี พะยอมยงค์. ชาวเขาในดินแดนล้านนา, เครื่ องเขิน. กรุ งเทพฯ : คณะกรรมการส่ งเสริ ม
หนังสื อตามแนวพระราชดาริ , ๒๕๒๘.
วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. มรดกไทย. กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์ปาณยา, ๒๕๒๖.
-------------------. พจนานุกรมหัตถกรรมและอุตสาหกรรมพืน้ บ้ าน. กรุ งเทพฯ : อัมริ นทร์ พริ้ นติง้ กรุ๊ ฟ,
๒๕๓๒.
วิภาต(นามแฝง). “ช่ างทาเครื่ องเขิน” สตรี สาร ๓๓. (๑๗ สิ งหาคม ๒๕๒๓) : ๑๒-๑๕, ๑๓.
วิวฒั น์ เตมียพันธ์ และคณะ. มรดกความงามของสภาพแวดล้อมท้องถิ่นไทย. กรุ งเทพ: คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง. ๒๕๔๗.
ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . รายงานการวิจัย ศิลปกรรมท้องถิ่นทาง
พุทธศาสนา ในเขตอาเภอแม่ ทะ จังหวัดลาปาง. เชียงใหม่: ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือฯ, ๒๕๕๑.
ศูนย์ส่งเสริ มอัตสาหกรรมภคเหนือ กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม. เครื่ องเขิน. ม.ป.ท :กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม,
๒๕๒๑.

๒๑๕

ศรี ประพันธ์ ไกรกิจราษฎร์ . เครื่ องเขิน. ภาควิชาอิตสาหกรรมศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสห
วิทยาลัยล้านนา, ๒๕๓๑.
สรัสวดี อ๋ องสกุล. ประวัติศาสตร์ ล้านนา. เชียงใหม่ : ศูนย์ส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
๒๕๒๙.
............................. ประวัติศาสตร์ ล้านนา. กรุ งเทพฯ : อมริ นทร์ , ๒๕๔๔.
สะอาด หงส์ยนต์. เครื่ องเขิน. กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์กระดาษไทย, ๒๕๐๕.
อคิน รพีพฒั น์. การมีส่วนร่ วมของประชาชนในงานพัฒนา. กรุ งเทพฯ : ศูนย์การศึกษานโยบายสาธารณสุ ข,
๒๕๔๗.

๒๑๖

ประวัติผ้ วู จิ ัย

๑. ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ชื่อ-นามสกุล
English Name
หมายเลขบัตรประชาชน
วันเดือนปี เกิด
อายุ :
ภูมิลาเนา
สถานที่ติดต่อ
ตาแหน่งปั จจุบนั :
โทร:
E-mail :

๒. ประวัติการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

นายฐาปกรณ์ เครื อระยา
Mr. Thapakron Kruaraya
๑ ๕๒๙๙ ๐๐๐๒๙ ๗๘ ๓
๑๒ มิถุนายน ๒๕๒๗
๓๔ ปี
๖๙๒/๑ หมู่ ๒ ถนนลาปาง - แจ้ห่ม ตาบลต้นธงชัย อาเภอเมือง จังหวัด
ลาปาง
๒๓๔/๓๐ หมู่บา้ นกรี นวิวโฮม หมู่ ๙ ซอยสหกรณ์นิคม ๑๒ ตาบลหนอง
หาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๐๘๖-๗๓๐๘๖๑๐
golf_tortok@outlook.com

(ศป.บ.) ศิลปบัณฑิต ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ศศ.บ.) ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและ
วัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๓. ประสบการณ์การทางาน
๒๕๕๑
นักวิชาการประจาศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒๕๕๒
คณะทางานในการจัดทาเอกสารสนับสนุนโครงการพิพิธภัณฑ์ วัฒนธรรมและ
ชาติพนั ธุ์ลา้ นนา สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒๕๕๑ –๒๕๕๕ นักวิชาการศึกษาแหล่งโบราณคดีและทาฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดียคุ
ประวัติศาสตร์ภาคเหนือ ของศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒๑๗

๒๕๕๒

คณะทางานการอบรม UNESCO MUSEUM-TO-MUSEUM PARTNERSHIP
PROJECT LAMPANG TEMPLES PILOT TRAINING IN COLLECTIONS
MANAGEMENT โดย องค์การUNESCO, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Deakin
University, Australia
๒๕๕๓
- อาจารย์พิเศษ วิชาพุทธศิลป์ ล้านนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก
- นักวิจยั โครงการวิจยั เรื่ อง “ศิลปกรรมและประวัติชุมชนรอบวัดพม่า-ไทใหญ่
ในนครลาปาง” ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒๕๕๕
อาจารย์พิเศษสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๒๕๕๖
ผูร้ ่ วมโครงการบริ การชุมชนสัญจร: การอนุรักษ์งานพุทธศิลป์ ในเขตภาคเหนือ
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ -๒๕๕๖
๒๕๕๖ -๒๕๕๘ - อาจารย์ประจาคณะศิลปศาสตร์ และงานพัฒนาและเผยแพร่ งานวิจยั
วิทยาลัยอินเตอร์ เทคลาปาง
- อาจารย์พิเศษ สาขาพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาลัยสงฆ์ลาปาง
๒๕๕๙-ปัจจุบนั อาจารย์ประจาคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๔. ผลงาน
ศูนย์โบราณคดีภาคเหนื อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. พุทธศิลป์ ล้ านนา:คุณค่ า ศรั ทธา และการอนุรักษ์ .
เชียงใหม่: วนิดาการพิมพ์, 2555.
วัดบุญวาทย์วิหาร. ดูศาสตร์ แลศิลป์ นครลาปาง หนังสื อภาพประวัติศาสตร์ นครลาปาง. ลาปาง:
ลาปางบรรพกิจพริ้ นติ้ง, 2556.
ฐาปนีย ์ เครื อระยา, จักรพันธ์ ม่วงคร้าม, ไพลิน ทองธรรมชาติ, วัชชพันธ์ บุญณลัย,
ฐาปกรณ์ เครื อระยา. เรื อนพื้นถิ่นล้านนา. เชียงใหม่: สานักส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557.
ฐาปกรณ์ เครื อระยา. ดอกเอือ้ งในพิธีกรรม วัฒนธรรมและความเชื่ อล้านนา. เชียงใหม่: วนิดา
การพิมพ์, 2561

๒๑๘

๕. ประสบการณ์ ทเี่ กีย่ วข้ องกับการศึกษาวิจัย
ฐาปกรณ์ เครื อระยา. การศึกษารู ปแบบและแนวคิด ซุ ม้ ประตูโขงและโขงพระเจ้า สกุลช่างลาปาง
ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 22 – 25. ลาปาง: รายงานวิจยั ทุนอุดหนุนการวิจยั โดยวิทยาลัย
อินเตอร์เทคลาปาง, 2556.
อนุกูล ศิริพนั ธ์, ฐาปกรณ์ เครื อระยา. การศึกษาและรวบรวมข้อมูลรู ปแบบภาพตุงค่าวธรรมเพื่อการ
พัฒนาเป็ น แหล่งเรี ยนรู ้ศิลปกรรมทางพุทธศาสนาในจังหวัดลาปาง. ลาปาง: รายงานวิจยั
ทุนอุดหนุนการวิจยั โดยกรมส่ งเสริ มวัฒนธรรม. 2557.
ฐาปกรณ์ เครื อระยา. การศึกษาประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นเมืองลาปาง ผ่านบันทึกและงานพุทธศิลป์ ครู บา
อาโนชัยธรรมจินดามุนี. ลาปาง: รายงานวิจยั ทุนอุดหนุนการวิจยั โดยวิทยาลัยอินเตอร์
เทคลาปาง. 2558.
ฐาปกรณ์ เครื อระยา. การศึกษารวบรวมองค์ความรู ้ดา้ นภูมิปัญญาดอกกล้วยไม้(ดอกเอื้อง) ที่ปรากฏ
ในพิธีกรรม ความเชื่ อในวัฒนธรรมล้านนา. เชียงใหม่: รายงานวิจยั ทุนอุดหนุนการวิจยั โดย
โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โครงการกล้วยไม้ไทยพระราชทาน. 2561.
๖. การเผยแพร่ ผลงานและอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้ อง
ฐาปกรณ์ เครื อระยา, “รู ปแบบและแนวคิด ซุ ม้ ประตูโขงและโขงพระเจ้า สกุลช่างลาปาง ระหว่าง
พุทธศตวรรษที่ 22 – 25”. วารสารหน้ าจั่ว ปี ที่.. ฉบับที่.. (มกราคม-มิถุนายน 2556): 64-89.
เกรี ยงไกร เกิดศิริ, ฐาปกรณ์ เครื อระยา, อิสรชัย บูรณะอรรจน์ “จองวัดม่อนจาศีล ลาปาง: ลักษณะ
ทางสถาปั ตยกรรมจองอย่างพม่าและพัฒนาการทางรู ปแบบสถาปั ตยกรรม”, วารสารวิจิตร
ศิลป์ ปี ที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558): 128-169.
ฐาปกรณ์ เครื อระยา, “พุทธลักษณะสกุลช่างครู บาโนรู ปแบบ เทคนิคและแนวคิดการสร้าง
พระพุทธรู ปครู เมืองละกอน”, วารสารวิจิตรศิลป์ ปี ที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน
2558): 204-240.
ฐาปกรณ์ เครื อระยา, “อุทกสี มา: วิวฒั นาการแพขนานสู่ อุโบสถกลางน้ าในวัฒนธรรมล้านนา”,
วารสารหน้ าจั่ว ปี ที่ 32 (มกราคม - ธันวาคม 2560): 29-50.
ฐาปกรณ์ เครื อระยา, “ฮายลายฮายดอก เทคนิคงานเครื่ องเขินบ้านนันทาราม จังหวัดเชี ยงใหม่”,
วารสารวิจิตรศิลป์ ปี ที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562)
๗. ความสนใจหรื อความเชี่ยวชาญเฉพาะ
งานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
งานพุทธศิลป์ ล้านนา /งานช่างพื้นถิ่น/งานศิลปกรรมร่ วมสมัย
๒๑๙

๒๒๐

